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53 
• 

NECM SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: İlk kelimesi sureye ad olarak verilmiştir. Fakat "Necm" keli¬ 
mesinin, surenin muhtevasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur. 

Nüzul Zamanı: Hz. Abdullah b. Mes'ud’dan rivayet olunduğuna 
göre, "Necm Suresi kendisinde secde ayeti bulunduğu halde nazil 
olan ilk suredir." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesaî). Bu hadisin 
Esved b. Yezid, Ebu lshak ve Zuhir b. Muaviye'nin Ibn Mes'ud dan ri¬ 
vayet ettikleri bölümünden anlaşıldığına göre "Necm Suresi, Hz. 
Peygamber in (s.a) Kureyş ten bir topluluk karşısında okuduğu ilk 
suredir." (Ibn Merduye’nin rivayeti, surenin Harem-i Şerif de okun¬ 
duğunu göstermektedir.) Bu topluluk içinde, kafirler de mü minler 
de bulunuyordu. Surenin sonunda Hz. Peygamber (s.a) secde etti¬ 
ğinde, İslâm düşmanı Kureyşliler ve ileri gelenleri Müslümanlarla 
secde ettiler. Ibn Mesud, "Ben orada secde etmeyen bir tek kafir ola¬ 
rak Umeyye b. Halefi gördüm. O da secde etmediği gibi yerden bir 
avuç toprak almış ve alnına sürmüş, bu bana yeter", dedi, demiştir. 
Ibn Mes ud bu sözüne aynca Ben bu kafirlerin küfür hali üzerin¬ 
deyken öldüğünü gördüm" diye ilavede bulunmuştur. 

Bu olayın bir diğer şahidi de, o döneme kadar hâlâ İslâm’ı kabul 
etmemiş olan Muttalib b. Vedadır. O bu olayla ilgili olarak şunlan 
söylemektedir. "Rasûlullah (s.a), Necm Suresi nin sonunda secde et¬ 
tiğinde ben secde etmedim. Şimdi bu sure ne zaman okunsa, mu¬ 
hakkak surette secde eder ve o zaman secde etmemekle işlediğim 
hatayı telafi etmeye çalışırım." (Nesaî, Müsned-i Ahmed) 
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Rlsaletln 5. yılında Şevval ayında küçük bir topluluk Habeşis¬ 
tan'a hicret etmişti. Aynı senenin Ramazan ayında Hz. Peygamberin 
(s.a) Necm Suresini tilaveti esnasında kafirlerle Müslümanların bir¬ 

likte secdeye gitmeleri hadisesi vuku buldu. Bu hadise, Habeşis¬ 
tan'daki muhacirlere "Mekke'de kafirler İslâm'a girdi şeklinde ula¬ 
şınca, onlardan bazıları bu haberi duyar duymaz Şevval ayında 

Mekke'ye geri döndüler. Fakat Mekke'de Müslümanlara yapılan zu¬ 
lüm devam etmekteydi. Bu olaydan sonra Müslümanlar, birincisin¬ 
den daha çok sayıda olmak üzere, ikinci kez Habeşistan'a hicret etti¬ 
ler." (ibn Sa'd). 

Yukarıdaki rivayetlerden bu surenin Risalet'in 5. yılında nazil ol¬ 
duğu kesinlik kazanmaktadır. 

Tarihsel Arka-Plan: Nüzul zamanı ile ilgili verilen ayrıntılardan bu 
surenin nazil olduğu dönemde, Mekke'de nasıl bir havanın estiği 
açıkça anlaşılmaktadır. O döneme kadar Hz. Peygamber (s.a), 5 sene 
boyunca sürekli tanıdık kişilerin evlerinde, özel ve herkese açık ol¬ 
mayan toplantılarda İslâm'ı tebliğ ediyor ve Kur an ı okuyordu. Bu 
döneme kadar O genel bir topluluğa hitap edememişti. Çünkü kafir¬ 

ler ona hep şiddet ile karşılık vermişlerdi. Onlar Hz. Peygamber in 
(s.a) şahsiyetinin, hitabetinin ve Kur an ın ne kadar etkileyici oldu¬ 

ğunu bildikleri için, onu dinlemek istemedikleri gibi başkalarına da 
mani oluyorlardı. Aynca bir yandan "Muhammed yoldan çıkmış, 
başkalarını da yoldan çıkarıyor" diye iftira atarken, diğer yandan da, 
Hz. Peygamber in gittiği her yerde "sapıkça" diye niteledikleri mesajı¬ 
nın duyulmaması için gürültü çıkarıyorlardı. Yani iddialarının ya¬ 
lan olduğunu kendileri de bildiği için, başka kimselerin mesajı işit¬ 
mesine fırsat dahi vermiyorlardı. 

işte böyle bir ortamda Rasûlullah (s.a) birgün Harem-i Şerifte Ku- 
reyş den bir topluluğun karşısında, tebliğ etmek üzere ayağa kalk¬ 
mış ve vahyolunan bu sureyi okumuştur. Ancak okunan sure, çev- 

redekileri o kadar çok etkilemiştir ki, Kureyşliler adeta büyülenmiş 
gibi sessizce sureyi dinlemişler ve her zaman yaptıklarının aksine 

gürültü çıkarmayı unutmuşlardır. Nitekim Hz. Peygamber surenin 
sonunda secde ayetini okuduğunda hemen secdeye gidince, kafirler 
de onunla birlikte secdeye gitmişler, fakat bu davranışlanmn hemen 
akabinde, bir zaaf içine düştüklerini farketmişlerdir. Hatta bunun 

üzerine bazı kimseler onların ileri gelenlerini "Sizler hem bu Kur an ı 
dinlemekten başkalarını menediyorsunuz hem de bu sözleri kendi¬ 
niz dinlediğiniz yetmiyormuş gibi bir de secdeye gidiyorsunuz," diye 
eleştirmeye başlamışlardır. Onlar da kendilerini şu şekilde savun¬ 
muşlardır "Biz Muhammed'in, "Lat, Uzza ve üçüncüleri olan Menat 
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yüce bir makama sahip ilahlardır ve onların şefaat etmeleri umulur" 
diye söylediğini zannettiğimizden O nun dinimizi kabul ettiğini dü¬ 
şündük." Oysa ayetlerin siyak ve sibakına bakıldığında, onların 

"yanlış anladık" şeklindeki iddialarının saçma olduğu açıkça görü¬ 
lür. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Hacc an: 96-101 

Konu: Bu surede Mekkeli müşrikler. Kur'an ve Hz. Peygamber 
(s.a) karşısında takındıkları tavır dolayısıyla uyarılmışlardır. 

Sure şöyle bir girişle başlamaktadır: "Sîzlerin iddia ettiği gibi, ne 
Hz. Peygamber yolunu kaybetmiş ve azmıştır ne de tebliğ etiği mesaj 
kendisinin uydurduğu bir sözdür. Tam aksine onun tebliğ ettiği me¬ 
saj, kendisine Allah tarafından vahyolunmaktadır. O mesaj kendi 
zan ve hevasının ürünü değil, hakikatin ta kendisidir. Çünkü O biz¬ 

zat müşahadelerine dayanan hakikatleri sizlere aktarmaktadır. O 
kendisine vahiy getiren meleği kendi gözleriyle görmüş ve alemlerin 
Rabbi olan Allah'ın büyük işaretlerini bizzat müşahade etmiştir. 
O nun sizlere aktardıklan kendi düşünceleri değil, bizzat müşahede 
ettiği hakikatlerdir. Ancak tüm bunlara karşılık sizler O na, tıpkı 
gördüğü şeyleri anlatan birine, kendi görmemesine rağmen karşı çı¬ 

kan. inatçı kör bir adam gibi tavır alıyorsunuz. 
Bundan sonra sırasıyla şu üç konu üzerinde durulmuştur: 
1) inandığınız din zanna dayanmaktadır, llahlıkla hiçbir ilgileri 

olmamasına rağmen, Lat, Uzza ve Menat gibi putlara tapıyorsunuz. 
Melekleri Allah'ın kızlan olarak nitelediğiniz halde, kendiniz kız ço¬ 
cuklarınızı yüz karası ve utanç vesilesi olarak kabul ediyorsunuz. 
Onlann sizleri Allah’ın azabından kurtaracağını mı sanıyorsunuz? 
Oysa tüm melekler bir araya gelseler, Allah'ın bir emrini bile değişti¬ 
remezler. Bu inançlannızm ilmi ve akli hiçbir delil ve mesnedi yok¬ 

tur. Bunlar sadece sîzlerin akide haline getirdiğiniz vehim ve arzula- 
nnızdır. Fakat bu büyük bir sapıklıktır. Çünkü "din" zan değil, haki¬ 
kattir, dolayısıyla zanna değil ilme (vahye) dayanmalıdır, işte Hz. 

Muhammed sizlere ilme (vahye) dayanan bir din getirmiştir, ama siz¬ 
ler ondan yüz çeviriyorsunuz, öyle ki, size doğru bir bilgi getiren . 
kimseyi sapıklıkla suçluyorsunuz. Ancak böyle davranmanızın asıl 
nedeni, dünyanın peşinden koşup ahiret hayatına inanmıyor olma¬ 

nızdır. Ayrıca Hakka da talib değilsiniz. Çünkü bu sapık inançlarını¬ 
zın, nasıl bir sonla karşılaşmanıza sebep olacağını düşünme zahme¬ 

tine bile katlanmıyorsunuz. 
2) Allah bu kainatın yegane sahibidir. Doğru yol üzerinde olanlar, 

ancak Allah'ın gösterdiği yolu izleyenlerdir. Bu yolun dışına çıkanlar 
ise sapıklardan başkası değildir. Allah, kimin doğru yolu, kimin sa¬ 
pık yolu izlediğini çok iyi bilir. Bu yüzden salih amel işleyenler mü- 
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kafatlandınlırken. kötülük yapanlar da cezalandırılacaklardır. Bu 
karar İse, sîzlerin zannına göre değil, Allah’ın ilmine göre verilecek¬ 
tir. Çünkü kimin takva sahibi olduğunu, kimin olmadığını en iyi bi¬ 

len O dur. Binaenaleyh, sizler büyük günahlardan sakınırsanız, kü¬ 
çük günahları Allah affedecektir. 

3) Asırlar önce Hz. İbrahim'in ve Hz. Musa'nın sahibelerinde beyan 

olunan dinin temel prensipleri, şimdi tekrar beyan olunmaktadır. 
Yani, Hz. Muhammed'in (s.a) getirdiği din yeni bir din olmayıp, Al¬ 
lah m her dönemde gönderdiği dinin ta kendisidir. O nun şimdi teb¬ 
liğ ettiği bu dini, daha önceki Peygamberler de tebliğ etmiştir. Aynca 
daha önce gelen sahibelerde. Ad, Semud, Nuh ve Lut kavimlerinin 
başlarına gelen felakete neden olarak tıpkı şimdi Kureyşlilerin isyan 
ettiği gibi, onlannda isyan etmiş olmaları gösterilmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra, kıyamet saatinin yakın olduğu ve onu 
önlemeye kimsenin gücünün yetmeyeceği bildirilmektedir. Tıpkı 
daha önceki peygamberlerin kendi kavimlerini uyardıkları gibi, Hz. 
Muhammed ve Kur an da sizi kıyametin geleceğini haber vererek 
uyarmaktadır." 

Şimdi siz bu sözden (Kur an dan) dolayı mı hayretler içinde kalı¬ 
yorsunuz? Ve gülüyorsunuz da, ağlamıyorsunuz ve başkaldınyor- 
sunuz? Haydi Allah'a secde edin. O na itaat ve kulluk edin!” 

işte bu ayetleri işitince en mütekebbir kafirler dahi, Rasûlüliah 
(s.a) ile birlikte secdeye kapandılar. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Battığı zaman yıldıza ’andolsun; 
2 Sahibiniz (olan peygamber) 2şaşırıp*sapmadı3 ve azmadı. 
3 O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. 
4 O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.4 

AÇIKLAMA 

1. İbn Abbas. Mücahid ve Süfyan-ı Sevri. "en-Necm" kelimesiyle 

Süreyya Yıldızının kastolunduğunu öne sürerlerken, İbn cerir ve 

Zamahşeri de aynı görüşü paylaşmışlardır. Çünkü Arapça'da (en- 

Necm) kelimesi genellikle Süreyya Yıldızı için kullanılır. Suudi ise. 

"en-Necm" kelimesiyle Zühre Yıldızı'mn kastedildiği kanaatindedir. 

Ebu Ubeyde Nahvi'ye göre de. en-Necm yıldızların bir cinsi olması 

hasebiyle, burada, ayetin anlamı 'Tüm yıldızların sabahleyin battığı 

zamana yemin olsun ki" şeklindedir. Mahal itibarıyla son görüş ka¬ 

bul edilmeye daha uygundur. 

2. Burada muhatab Hz. Muhammed (s.a) ve dolayısıyla Kureyşli- 

lerdir." yani "sizinle birlikte uzun müddet yaşamış olan ar¬ 

kadaşınız Muhammed". Burada. "Rasûlüllah" ya da "Rasûlümuz" 

şeklindeki ifadeler yerine, "arkadaşınız" şeklinde bir ifade kullanıl¬ 

mış olmasının ardında, derin anlamlar gizlidir. Çünkü böyle bir nite¬ 

lemeyle. Kureyşlilere sözkonusu kişinin yani Hz. Peygamber’in (s.a) 

yabancı biri olmadığı, aksine herkes tarafından yüksek meziyetleri 

ve yüce ahlâkı bilinen, kendi kavimlerine mensup birisi olduğu vur¬ 

gulanmaktadır. "Hakkında uydurduğunuz yalan, iftira ve ithamlan. 
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yakından tanıdığınız böyle birine, hiçbir surette yakıştırmanız 
mümkün değildir." 

3. İşte batan yıldızlar üzerine yemin edilmesinin asıl nedeni bu- 
dur. " jj» bir kimsenin doğru yolu bilmeden " " ise bilerek 
yanlış bir yolu seçmesi anlamına gelebilir. Yani, denilmek isteniyor 
ki, "Hz. Muhammed (s.a) sîzlerin bilmediği, tanımadığı bir kimse de¬ 
ğildir. Dolayısıyla O'nu sapıklıkla suçlamanız, sadece bir iftiradır." 
Bu husus hakkında batan yıldızlar üzerine yemin, şu münasebetle 
edilmiştir. "Bilindiği gibi, gece gökyüzü yıldızlarla dolu olsa bile in¬ 
san yine de herşeyi net bir şekilde göremez. Sözgelimi yıldızların et¬ 
rafı oldukça aydınlattığı bir gecede dahi, bazen bir ağaç uzaktan bir 
korkuluk gibi, bir ip yılan gibi, bir tepe ise büyük bir hayvan gibi gö¬ 
rülebilir. Fakat yıldızlar batıp, ortalığı gündüzün aydınlığı sardığın¬ 
da herşey yerli yerinde, net bir şekilde görünür ve hiçbir şeyin hüvi¬ 
yetinden şüphe edilemez. Hz. Peygamber'in (s.a) hayatı da işte böyle, 
üpkı gündüz gibi apaçıktır. Sîzlerin de çok iyi bildiği gibi, arkadaşı¬ 
nız fıtratı temiz, akıllı ve kavrayışı derin birisidir. Bu özelliklerine 
rağmen. Onun doğru yoldan saptığından nasıl kuşku duyulabilir? 
Aynca sîzler. Onun gayet dürüst ve iyiniyet sahibi bir kişiliği olduğu¬ 
nu da bilirsiniz. O halde, yüksek meziyetleri olan, iyiniyetli, fıtratı te¬ 
miz bir insanın doğru yoldan saptığını ve hatta başkalarını da saptır¬ 
maya çalıştığım nasıl iddia edebilirsiniz? 

4. Yani, sizler, Hz. Muhammed'e (s.a) sırf insanlara Kur'an'ı tebliğ 
ettiği için öfke duyuyorsunuz. Oysa bu Kur'an’ı O uydurmamış tır ve 
onu kendi çıkarları için tebliğ etmemektedir. Bu Kur an. Ona Allah 
tarafından vahyolunmuştur ve vahyolunmaya devam edilmektedir. 
O. Peygamberliğini Peygamber olma hevesiyle değil, Allah kendisine 
emrettiği ve Risaleti tebliğ etmesini buyurduğu için ilan etmiştir. Do¬ 

layısıyla O. sizlere bir Peygamber sıfatıyla tebliğ etmektedir. 
İslâm'ın. Tevhid. Ahiret, Kıyamet gününde ceza ve mükafatın verile¬ 
ceği haberi, kainatta insanın bulunduğu mevki ve salih bir hayat 
sürmenin prensipleri hakkındaki mesajı. Onun kendi uydurduğu 
düşünceler olmayıp, Allah'ın kendisine vahyettiği hakikatlerdir. Hz. 
Peygamber'in sizlere tebliğ ettiği bu Kur’an kendisine Allah tarafın¬ 
dan nazil olmuştur ve hâlâ olmaktadır. Dolayısıyla sizlere tebliğ etti¬ 
ği bu hakikatler bir ilme dayanmaktadır. 

O hevadan konuşmaz. O Kur an kendisine vahyedilen bir vahiy- 
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den başka değildir." 

Bu bağlamda şöyle bir soru yöneltilebilir: "Hz. Peygamberin tüm 
sözleri Allah katından mıdır? Değilse şayet Hz. Peygamberin sözle¬ 
rinden hangisi kendisine ait hangisi Allah'ın vahyidir?" Böyle bir so¬ 
runun cevabını şu şekilde verebiliriz: Kuran kesinlikle bir vahiydir 
ve içindeki tüm sözler istisnasız Allah'a aittir. Hz. Peygamber in (s.a) 
kendi sözleri ise üç kategoriye ayrılabilir: 

1) Hz. Peygamberin İslâm’ı tebliğ, Kur'an'ı beyan ve izah niteliği 
taşıyan sözlerinin tümünün vahy kaynaklı olduğuna şüphe yoktur. 
Maazallah bunlar hevasmdan uydurduğu düşünceler değildi. 

Bir bakıma Hz. Peygamber, Allah ın tayin ettiği resmi bir sözcüy¬ 
dü. Bu tür vahy, kelimesi kelimesine Kur'an gibi nazil olmuş değilse 

bile, Hz. Peygamber in söylediği bu sözler yine de vahy ilmine dayan¬ 
maktadır. Ancak Kur'an ve Hz. Peygamber in sözleri arasındaki faik. 
Kur an in anlamıyla birlikte kelimelerinin de Allah tarafından nazil 
olması, buna karşılık Hz. Peygamber in izah niteliğindeki sözlerinin, 

Allah tarafından öğretilmiş olmasına rağmen, kelimelerinin kendisi¬ 
ne ait olmasıdır. Bu bakımdan. Kur an a, "Vahyi Celî" Hz. Peygam- 
ber'in bu tür sözlerine de "Vahyi Hafî" denilir. 

• 

2) Hz. Peygamber in (s.a) Müslümanların lideri olması münasebe¬ 
tiyle Allah ın kelimesini yüceltmek ve dini ikame etmek için mücade¬ 
le ederken muhtelif zamanlarda verdiği emirleri kapsayan sözleri. 
Bu mücadele boyunca Hz. Peygamber, zaman zaman sahabeyle isti¬ 
şarede bulunmuştur. Bu istişareler sonunda O, bazen kendi reyin¬ 
den vazgeçip, sahabelerin reyini kabul etmiştir. Bazan de sahabeler 
"Bu sizin kendi sözünüz mü yoksa Allah'ın vahyi midir?” diye sor¬ 
muşlar, O da "Benim sözümdür." karşılığım vermiştir. Bazen Hz. 
Peygamber içtihat edip, bu doğrultuda emir verdikten hemen sonra, 
Allah Teâlâ, Onun buyruğunun aksini bildiren ayetler inzal etmiş ve 
bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) yanlış olan içtihadını düzeltmiş¬ 
tir. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi, Hz. Peygamberin 
sözleri hevasmdan olmayıp, Allah'ın teyid etmesiyle kesinlik kazan¬ 
mıştır. "Hz. Peygamber in her söylediği vahiy midir?" sorusuna gelin¬ 
ce, Onun bir insan olması hasebiyle söylediği sözler, sahabeleriyle 
istişare ederek aldığı kararlar veya Allah'ın aksini emrettiği konular¬ 
daki içtihatları vahiy değildir. Fakat bunların dışında söylediği söz¬ 
ler "vahyi hafî" grubuna girer. İslâm hareketinin önderliğine. Müslü- 
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manlann emirliğine. Islâm devletinin başkanlığına kendiliğinden 

tayin olmadığı gibi. Onu halk da seçmemiştir. Bu mevkiler O na Al¬ 

lah tarafından verilmiş ve O da bu mevkilerdeki yetkisini Allah'ın 

emriyle kullanmıştır. Hz. Peygamber in kendi içtihatlarına dayalı ic¬ 

raatı da Allah tarafından teyit edilmiştir. Yani Onun görüşleri. Al¬ 

lah'ın kendisine verdiği ilme dayanmaktadır. Ancak yanıldığında Al¬ 

lah Teâlâ hemen Onun sözkonusu yanlışlığını ,fVahyî Celi" ile düzelt¬ 
miştir. Bundan. Rasûlullah'ın kendiliğinden yaptığı içtihatların Al¬ 

lah'ın rızasına muvafik olduğu anlaşılıyor. Çünkü böyle olmasaydı, 

muhakkak Allah kendisini ikaz ederdi. 

3) Hz. Peygamber'in (s.a) bir insan olması hasebiyle, peygamber¬ 

likten önce ya da sonra, Nübüvvet ile ilgili olmayan sözleri. Bu bağ¬ 

lamda öncelikle bilinmesi gereken husus, kafirlerin, Rasûlullah'ın 

bu tür sözleriyle ilgili itirazlarının bulunmayışıdır. Onlar Hz. Pey¬ 

gamberi, yukarıdaki iki kategoriye giren sözlerinden ötürü, dalalet¬ 

le suçluyorlardı. Dolayısıyla sözkonusu ayette Hz. Peygamber'in Nü¬ 

büvvet ile ilgisi bulunmayan sözleri kastedilmemektedir. Ancak yine 

de belirtmek gerekir ki, Hz. Peygamber'in bu tür sözleri bile hak ve 

doğruluğun dışında başka bir şey ifade etmez. Çünkü Allah, Onu 

takva timsali bir peygamber olarak göndermiştir. Bununla birlikte 

Hz. Peygamber'in her sözü vahyin nuruyla aydınlanmıştır. Nitekim 

Ebu Hureyre'nin rivayetine göre, Rasûlullah "Ben Hak'tan başka hiç 

bir şey söylemem" dediğinde ashabtan biri Ya Rasûlallah ama siz 

bazen bizlerle şakalaşıyorsunuz" diye sorunca O, Ben gerçekten de 

Hak'tan başka bir şey söylemem" demiştir. (Müsned-i Ahmed, Ebu 

Davud) Amr b. el-As’m oğlu Abdullah şunlan anlatıyor: “Ben Hz. 

Peygamber'in ağzından çıkan her sözü yazıyordum. Bunun üzerine 

bazı kimseler bana, "Sen Rasûlullah'ın söylediği her sözü yazıyor¬ 

sun. Oysa O, bazan kızgın bir halde de konuşur" deyince, ben de yaz¬ 

maktan vazgeçtim. Bir defasında da bu hususu Rasûlullah'a arzet- 

tim. Bunun üzerine O, "Sen yaz. Canımı elinde tutan Allah a yemin 

ederim ki, benim ağzımdan Hak tan başka birşey çıkmaz" dedi. (Da¬ 

ha fazla izah için bkz. ’Tefhimat" adlı eserim, c. 1, bölüm: Risalet ve 
onun hükümleri) 
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5 Ona (bu Kur'an’ı) üstün (oldukça çetin) bir5 güç sahibi (Cebrail) öğ¬ 
retmiştir. 

AÇIKLAMA 

5. Yani, sizlerin zannettiği gibi. O na ilim veren bir insan değil, in¬ 
sanlardan daha üstün bir varlıktır." Bazı müfessirler "Şedidu'l-Gu- 
va (kuvvetleri şiddetli) ifadesi ile Allah Teâla nm kastolunduğunu 
öne sürerken Hz. Abdullah b. Mes’ud, Hz. Aişe, Hz. Ebu Hureyre, Ka- 
tade, Mücahid, Rebi b. Enes in bu görüşte olmadıkları nakledilir. Ibn 
Cerir, Ibn Kesir, Razi ve Alusi de aynı görüştedir. Aynca Şah Veliyud- 
din Dihlevi ve Mevlana Eşref Ali, kendi hazırladıkları meallerde bu 
görüşe katılmışlardır. Kur an ın diğer yerlerinde de beyan edildiği 
veçhile, doğrusu da budur. örneğin Tekvir: 19-23 de şöyle buyurul- 
muştur, 

O şerefli bir elçinin sözüdür. O güçlüdür. Arşın sahibinin yanın¬ 
da değerlidir. İtaat olunur, üstelik güvenilir. Arkadaşınız mecnun 
değildir. Andolsun onu apaçık ufukta görmüştür." 

Aynca Bakara: 97 de bu meleğin ismi de açıklanmıştır. 
"De ki: Kim Cebrail'e düşman olursa..." 
Bu ayetlerle birlikte düşünülüğünde burada kuvvetleri şiddetli 

olan muallimin (öğretenin) Cibril-i Emin olup, Allah'ın kastedilmedi- 
ği anlaşılır. Nitekim bu hususun açıklaması daha ileride yapılacak¬ 
tır. 

Bu konuda bazı kimseler. "Cibril' i Hz. Muhammedin (s.a) mualli¬ 
mi (öğreteni) olarak kabul ettiğimiz takdirde, onun Hz. Peygamber¬ 
den daha faziletli olduğunu da kabul etmemiz gerekir," şeklinde 
şüpheye düştüler. Oysa bu endişe yersizdir. Çünkü Cibril. Hz. Pey- 
gamber'e kendi ilmini Öğretmiyordu ki, ondan daha faziletli olsun. 
Cibril Hz. Peygambere ve Allah'ın ilmini aktarmada sadece bir vası¬ 
taydı. Bu yüzden de mecazen "öğretti" denilmiştir. Bu bakımdan 
Cibril'in Hz. Peygamber den üstün olması gerekmez. Aynca şöyle bir 
örnek vermek de mümkündür. Allah Teâlâ beş vakit namazı farz kıl¬ 
dığında. namazların vakitlerini öğretmesi için Cibril'i göndermiştir. 
Cibril de Rasûlullah'a imamlık yaparak beş vakit namaz kıldırmıştır. 
Bu kıssa, sahih senetlerle Buhari, Müslim. Ebu Davud, Tirmizi. Mu- 
vatta ve diğer hadis kitaplarlannda nakledilmişür. Rasûlullah, "Cib¬ 
ril imamlık yaptı ve arkasında namaz kıldım" diye buyurmuştur. Fa¬ 
kat Cibril’in Rasûlullah'a namaz kıldırmış olması, ondan daha fazi¬ 
letli olduğuna delil teşkil etmez. 
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6 (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. 6Hemen doğrul' 
du.7 

7 O, en yüksek bir ufuktaydı. 
8 Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. 
S Nitekim (ikisi arasında uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da 

yakınlaştı.6 
10 Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.9 
11 Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.10 
12 Yine de siz görmüş olduğu üzerinde onunla tartışacak mısınız? 
13 Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü. 
14 Sidretü'l-Münteha'nm yanında. 
15 Ki Cennetü'l'Me'va nonun yanındadır. 
16 Sidreyi örten örtmekte iken,12 

AÇIKLAMA 

6." »s y " îbn abbas ve Katade’ye göre "güzel ve şahane". Maca- 
hid. Haşan Basri tbn Zeyd ve Süfyan Sevri'ye göre kuvvetli'. Said b. 
Müseyyeb'e göreyse, "hikmet sahibi "dir. Hz. Peygamber den rivayet 

edilen bir hadiste "zu mirre", sağlam, sıhhatli anlamında kullanıl¬ 
mıştır. Lugatta bu kelime, sağlam akıllı ve akıl sahibi anlamına gelir. 
Allah Teâlâ burada. Cibril için çok yönlü bir kelime kullanarak, 
onun akıl ve beden bakımından kemale erişmiş bir varlık olduğunu 
vurgulamıştır. Urducada bu kelimenin tam karşılığı olmadığı için, 
biz bunu "hikmet sahibi" olarak tercüme ettik. Çünkü Cibril’in bede- 
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nî kuvvetlerinin kemali hakkında başka ayetlerde de izah yapılmış¬ 
tır. 

7. "Ufuk kelimesiyle, güneşin doğduğu ve gündüzün aydınlığının 
yayıldığı yer. yani gökyüzünün doğu tarafı kastolunmuştur. Aynı 
ifade Tekvir: 23'de, "Ufuk'ıl-Mübin" şeklinde geçmiştir. Bu iki ayet¬ 
ten de anlışıldığına göre. Cibril ilk kez Hz. peygamber e (s.a) gökyü¬ 
zünün doğu tarafında gözükmüştür. Çeşitli rivayetlere göre Cibril, o 

zaman Allah'ın kendisini yarattığı asıl suret üzre idi. İleride ilgili ri¬ 
vayetler zikrolunaeaktır. 

8. Yani. "Cibril, gökyüzünün doğu tarafında göründü ve Hz. Pey¬ 
gamber e (s.a) yaklaşarak havada durdu. Sonra daha da yaklaştı, 
hatta o kadar yaklaştı ki. aralarındaki iki yay veya ondan daha az bir 
mesafe kaldı" Müfessirler genelde " " ifadesini iki yay ile 
karşılamışlardır İbn Mes'ud ve İbn Abbas "Kays" kelimesini "zir'a" 
şeklinde tercüme etmişlerdir. Yani aralannda iki zir a mesafesinde 
bir uzaklık kalmıştır. 

"Aralarındaki mesafe iki yay vöya ondan daha az idi." şeklindeki 
ifadeden (neuzubillah) Allah'ın söz konusu mesafeyi hesaplamak¬ 
tan aciz olduğu anlamı çıkarılamaz. Böyle bir izah tarzı, tüm yayla¬ 
rın aynı uzunlukta olmayışındandır. Dolayısıyla bu mesafenin eksik 
ya da fazla olması mümkündür. 

9. "Kulıina vahyettiğini vahyetti" şeklindeki ifadeyi iki şekilde de 
anlamak mümkündür. Birincisi. "O (Cibril) Allah'ın kuluna vahyet¬ 

tiğini vahyetti." İkincisi O (Allah) kendi kuluna vahyettiğini vahyet¬ 
ti." Birinci anlamı ele alırsak, Cibril’in Allah'ın kuluna vahyettiği an¬ 
laşılır. İkinci anlamı ele alırsak. Allah’ın Cibril vasıtasıyla kuluna 
vahyettiği anlaşılır. Müfessirler bu her iki anlamı da öne sürmüşler¬ 

dir. Ancak siyak ve sibak içinde bir değerlendirme yapıldığında, bi¬ 
rinci anlamın daha uygun olduğu görülür. Nitekim Haşan Basri ve 
İbn Zeyd’in bu görüşte olduklan nakledilir. Burada "Hu" zamirinin 
(Abdihi), başlangıçtan beri isminin zikredilmemesine rağmen Al¬ 

lah’a nasıl izafe edilebileceği sorulacak olursa, şu şekilde bir cevap 
verilebilir. Şayet o izafe olunan, belli bir şahıs ise. onun zikri geçme¬ 
se bile, zamir kendiliğinden ona işaret eder. Nitekim Kur'an da bu 
tür örnekler vardır, örneğin. "Şüphesiz Allah onu Kadir Gecesi nde 

indirdi" ayetinde, açıkça zikredilmemesine rağmen, ayetlerin siya¬ 
kından (sonrasından) Kur'an’ın kastedildiği anlaşılmaktadır. Yine 
"Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanlan hemen cezalandıracak ol¬ 

saydı. onun üstünde canlı bir yaratık bırakmazdı. " (Fatır 45) ayetin¬ 
de kendisi açıkça zikredilmemesine rağmen kastedilenin yeryüzü ol¬ 

duğu açıkça bellidir. "Biz ona şiir öğretmedik, bu zaten ona yakış- 
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maz" ayetinin ne öncesinde ne de sonrasında Hz. Peygamberim (s. a) 
hiç zikri yoktur. Ama sözün gelişinden Hz. Peygamber in (s.a) kaste¬ 
dildiği açıkça ortadadır. Rahman Suresi nde de. Üzerinde bulunan 
herşey yok olacaktır" denilirken, ayetin ne öncesinde ne de sonrasın¬ 
da zikri geçmemesine rağmen, yeryüzünün kastolunduğu bellidir. 
"Biz onlan yeniden inşaa ettik." (Vakıa: 35) ayetinde, cennetteki ka¬ 
dınlardan bahsetmesine rağmen, onlann ismi zikredilmemiştir. Bu¬ 
nunla beraber, yukarıdaki ayetten de Cibril'in kendi kuluna vahyet- 
tiği anlamı çıkarılamaz. Dolajnsıyla buradan, Cibril'in Allah'ın kulu¬ 
na vahyettiği ya da Allah'ın Cibril vasıtasıyla kuluna vahyettiği anla¬ 
şılır. 

10. Yani, Rasûlullah (s.a) O'nu gündüzün aydınlığında gördüğü 
için, bunun bir cin, şeytan, hayal ya da rüya olduğu şeklinde bir şüp¬ 
heye kapılmamıştır. Net bir şekilde gördüğünden dolayı da O nun Al¬ 
lah dan vahiy getiren Cibril olduğu konusunda bir tereddüt duyma¬ 
mıştır. 

Burada insan Hz. Peygamber in (s.a) bu kadar istisnai bir vakıayı 
müşahede etmiş olmasına rağmen, gördüğü şeyin, hayal, cin veya 
şeytan olabileceği şeklinde neden bir şüpheye düşmediğini düşüne¬ 
bilir ve dolayısıyla bunun nedenini sorabilir. Bize göre bu sorunun 
beş şıkka dayanan bir cevabı vardır: 

a) Rasûlullah (s.a) bu vakıayı gündüzün aydınlığında görmüştür. 
Yani, uyku esnasında bir rüya olarak veya yan uykulu iken ya da de¬ 
rin düşüncelere daldığında değil, tıpkı insanın gündüzün aydınlı¬ 
ğında etrafındakileri net bir şekilde gördüğü gibi görmüştür. İnsan 
bu şekilde her gördüğü şeyden (dağlar, nehirler, evler vs.) şüphe et¬ 
miyorsa, Hz. Peygamber de apaçık bir hakikat olarak gördüğü bu 
manzaradan şüphe etmemiştir. Bunu dış (âfâkî) bir neden olarak 
öne sürebiliriz. 

b) İçsel (enfusl) diye niteleyebileceğimiz diğer bir neden, içinde bu¬ 
lunduğu haleti ruhiye dolayısıyla, Hz. Peygamber in (s.a) yanlış bir 
şey görmediğine inanmasıdır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a) Cibril'i ru¬ 
hen uyanık ve müsait bir vaziyette görmüştür. Daha önceden zih¬ 
ninde bu tür hayaller kurmadığı için, gördüğü manzarayı hayal ola¬ 
rak nitelememiştir. Aksine O, şuuru yerinde iken O nu görmüş¬ 
tür. 

c) Aynca karşısındaki varlık, o kadar harikulede bir güzelliğe sa¬ 
hipti ki, Hz. Peygamber (s.a) böyle bir güzelliği tasavvur dahi etme¬ 
mişti. Dolayısıyla Hz. Peygamber (s.a) gördüğü varlığın kendisinin 
hayallerinin bir ürünü olduğunu veya bu özelliklere sahip bir cinle 
karşılaştığını düşünmemiştir, lbn Mes'ud'un Rasûlullah dan (s.a) 
rivayet ettiği bir hadise göre O, "Ben Cibril'i 600 kanatlı olarak gör¬ 
düm" demiştir. (Müsned-i Ahmed). lbn Mes'ud'un izahına göre, Cib¬ 
ril'in bir kanatı bile o kadar büyüktü ki, adeta ufku kaplamıştı. Allah 
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bunu "Şedid-ül Guva' ve Zu mirre" sıfatlanyla ifade etmiştir. 
d) Hz. Peygamber e (s.a) vahyi aktarmak için görevli varlık, itimat 

telkin eden ve emin bir şahsiyete sahipti. Rasûlullah'a (s.a) kainatla 
ilgili öğrendiği ilmi anında aktarıyordu. Aktarılan bu bilgi, onun zan 
ve hayal sınırlarını aşmaktadır. Çünkü Hz. Peygamber in (s.a) önce¬ 
den edindiği böyle bir bilgi yoktu. Dolayısıyla O, zihninde kendisine 
bu bilgiyi aktaran varlığın, cin veya şeytan olabileceği ihtimalini dü¬ 
şünmemiş, hatta bu tür bir tereddüde kapılmamıştır. Zira şeytan, 
şirke rağmen Tevhid, cahiliyyeye rağmen yüksek ahlâk ve fazilet, zu¬ 
lüm ve haksızlığa rağmen ise Allah'ın birliği hakkında bilgi aktar¬ 
maz. 

e) En önemli neden; Allah ın Peygamberlik görevi gibi yüce bir ma¬ 
kama seçtiği kimsenin kalp ve zihnini şek ve şüphelerden arındır¬ 
masıdır. Artık o kimse, Allah'ın tevfıkiyle her gördüğü ve duyduğu 
hakikati "şerh-i şadı*' ve "itminan-ı kalb" ile tasdik eder. Kendisine va¬ 
hiy ilham ve diğer yollarla gelen bilgiler hakkında kuşkuya düşmez. 
Çünkü Allah tarafından gönderilen mesaja, şeytanın müdahale ede¬ 
meyeceğini çok iyi bilir. Allah'dan başkasının kelamı karışmış olsa 
bile, yine de geri çevirebilecek bir şuur ve hissiyat, tüm peygamberle¬ 
re Allah tarafından verilmiştir. Faraza böyle bir şey olsa hemen fark 
ederler. Tıpkı balığın yüzmesinden, kuşun uçmasından ve insanın 
kendi varlığından şüpheye düşmediği gibi, bir peygamber de "Ben 
Allah ın elçisi miyim?” şeklinde herhangi bir şüpheye düşmez. 

11. Bu, Hz. Peygamber in (s.a) kendisini asıl suretiyle gördüğü Cib¬ 
ril ile yaptığı ikinci görüşmeye işaret etmektedir. Bu görüşmenin vu¬ 
ku bulduğu yerin adı olarak, "Sidretu'l-Münteha" ifadesi kullanılmış 
ve yanında da "Cenneful- Me'va” olduğu bildirilmiştir. 

"Sidretu'l-Münteha ", bir sıra ağacın en sonundaki ağaca atfen 
kullanılır. Nitekim Allame Alusi, Ruhu'l-Meani adlı eserinde bu hu¬ 
susu şöyle açıklar; 'Tüm ilimler orada son bulur ve ötede bulunan 
herşeyi Allah bilir." Ibn Cerir de aym açıklamayı hemen hemen kabul 
eder. Ibn Esir ise, "En Nihaye fi Garibi'l-Hadis" adlı eserinde şöyle bir 
açıklama yapar: "Bu hususu anlamak, yani maddi dünyanın son sı¬ 
nırındaki "Sidre "nin keyfiyetini bilebilmek çok güçtür." Mahiyeti ne 
olursa olsun Allah Teâlâ, insanların lisanındaki "Sidre" kelimesini 
seçip kullanmıştır." Cennetu'l-Me'va" ise lügatte, barınılacak, oturu¬ 
lacak yer anlamına gelir. Haşan Basri'ye göre bu Cennet, mü'minle- 
rin gireceği cennettir. O, bu ayetten yola çıkarak cennetin gökte ola¬ 
cağım söyler. Katede ise bu cenneti şehid ruhlarının gideceği cennet 
olarak kabul eder. Yani Ahirette verileceği vaad edilen cennet değil¬ 
dir. Nitekim Ibn Abbas da aynı kanaattedir. O aynca şöyle den "Ahi¬ 
rette va'd edilen cennet gökte değil, bu dünyada olacaktır." 

12. Yani, O'nun keyfiyetini ve niceliğini aktarmak mümkün değil¬ 
dir. İnsanın tasavvur edemeyeceği boyutlarda olduğu gibi izah et¬ 
mekte mümkün değildir. 
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17 Göz kayıp-şaşmadı ve (sınırı) taşmadı.13 

18 Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü.14 

AÇIKLAMA 

13. Yani. Hz. Peygamber (s.a) o kadar çok tahammül sahibi idi ki. 
orada tecelli eden olaylar, onun gözlerini kamaştırmadı, kendisini 
rahatsız etmedi ve sakin bir şekilde müşahede etmeye devam etti. 
Diğer yandan gayet teveccüh, kemal-i zabt ile dikkatini, çevresiyle 
hiç ilgilenmeden meleklerin çağırdığı maksat üzerinde toplamıştı. 
Bu meseleyi şöyle bir örnekle açıklamak mümkün: Büyük ve kuvvet¬ 
li bir hükümdar tarafından, huzura çağrılan bir kimsenin, hüküm¬ 
darın sarayında ömrü boyunca görmediği müthiş bir debdebe ve ih¬ 
tişam ile karşılaştığını düşünelim. 

Şayet bu kimse yüksek meziyetlere sahip değilse, şaşkınlık ve 
hayret içinde kalarak, sürekli sağa sola bakacaktır. Fakat yüksek 
meziyetleri olan ve edep sahibi bir şahıs, ne bir şaşkınlık içine düşer 
ne de orada gördüğü harikulede manzaradan etkilenir. Aksine vakar 
içinde, huzura niçin çağrılmışsa, dikkatini ona verir, işte Rasûlul- 
lahın (s.a) aynı şekilde hasletleri bu ayette beyan edilmiştir. 

14. Ayetten açıkça anlaşıldığı gibi, Hz. Peygamber (s.a) Allah'ı de¬ 
ğil, O nun büyük ayetlerini görmüştür. Siyak ve sibakdan bu olaym 
ikinci görüşmede vuku bulduğu anlaşılmaktadır. İlk kez onu Ufu- 
ku l-Ala da görmüştü ve bu, Allah değildi. İkincisinde ise "Sidretu'l- 
Münteha "da görmüştü o da Allah değildi. Rasûlullah her ikisinde de 
Cibril'i görmüşdü. Eğer Hz. Peygamber (s.a) Allah'ı görmüş olsaydı 
muhakkak bu kadar büyük bir hadiseyi açıkça anlatmış olması ge¬ 
rekirdi. Kur an da Hz. Musa, Allah'ı görmeyi arzu ettiğinde Allah 
Teâlâ kendisine, "sen beni göremezsin"' demiştir. Yani Hz. Musa'ya 
böyle bir şeref verilmemiştir. Şayet bu şeref, Hz. Peygambere (s.a) 
verilmiş olsaydı, Allah onu açıkça beyan ederdi. Aynca Kur an da, 
miras hadisesiyle ilgili olarak aynı ifade kullanılmıştır: "O na (Pey¬ 
gambere) ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye..." (Isra: 1) Söz 
konusu ayette ise, Hz. Peygamber in (s.a) Sidret'ul-Münteha'da, Al¬ 
lah'ın büyük ayetlerini gördüğünden bahsedilerek aynı ifadeler kul¬ 
lanılmıştır. 

Aslında Kuranın bu ayetlerinden, Hz. Peygamberin (s.a) Allah'ı 
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değil. O nun ayetlerini gördüğü açıkça ortadadır. Fakat bu ihtilaf, bir 
takım hadisler yüzünden meydana gelmiştir. Bunun için de, biz, çe¬ 
şitli sahabelerden bu konuyla ilgili rivayet edilen hadisleri aşağıda 
nakletmeyi istedik: 

a) Hz. Aişe (r.a)‘dan gelen rivayetler. 
Hz. Mesruk şöyle beyan etmiştir: "Bir defasında ben Hz. Aişe "ye, 

Ya validemiz! Hz. Peygamber (s. a) Allah'ı gördü mü?" diye sorunca, 
o: "Senin bu sorun tüylerimi ürpertti" diye cevap verdi. "Şu üç şeyi id¬ 
dia edenin yalan söylemiş olduğunu nasıl unutursunuz!" îlk olarak 
Hz. Peygamber'in (s.a) Allah’ı görmediğini söyleyip, şu ayetleri oku 
muştur. "Gözler onu görmez", "Allah bir insanla konuşmaz, ancak 
vahiyle yahut perde arkasından veya bir elçisini gönderip dilediğini 
vahyeder." Daha sonra da şöyle dedi: "Rasûlullah Cibril'i iki kez asıl 
suretinde gördü." (Buhari, Kitabul-tefsir.) 

Aynı hadisi, Buhari. "Kitabu't-Tevhid" ve "Kitabü Bidauİ-Halk" 
bablannda yine Hz. Mesruk kanalıyla şöyle nakletmiştir: Hz. Ai- 
şe'nin bu cevabı üzerine kendisine "Sonra yaklaştı, sarktı" ayetinin 
anlamını sordum. Bunun üzerine o. "Bununla Cibril kastedilmekte¬ 
dir. O her zaman Rasûlullah'a (s.a) insan şeklinde geliyordu, ama bu 
sefer asıl suretinde gelmiş ve tüm ufku kaplamıştır" dedi. 

imam Müslim "Kitabul-lman Sidretu'l-Münteha'nm zikri" babın¬ 
da Hz. Aişe ile Hz. Mesruk arasındaki konuşmayı şu şekilde naklet¬ 
miştir. Ancak bu rivayette dikkat edilecek nokta, "Kim Allah'ı gördü¬ 
ğünü iddia ederse, o Allah'a iftira etmiştir.” şeklindeki ifadedir. Nite¬ 
kim Hz. Mesruk şöyle anlatıyor "Ben arkama yaslanıyordum, ani¬ 
den dik oturdum ve "Ey müminlerin annesi! acele etmeyin. Allah, 
"Onu yüksek ufukta iken gördü" ve "Andolsun onu bir kez daha iner¬ 
ken gördü" diye buyurmamış mıdır? dedim. Hz. Aişe şöyle cevap ver¬ 
di: ümmetin içinde Hz. Peygambere bu konuda ilk soruyu ben yö¬ 
nelttim. O da "Bununla Cibril kastolunuyor. Ben onu iki kez Allah ın 
yarattığı asıl suretinde gördüm, ikisinde de gökten iniyordu, öyle ki, 
görüntüsü tüm ufku kaplamıştı" diye cevap verdi bana. 

Ibn Merduye yine Hz. Mesruk kanalıyla, ilgili rivayeti şu şekilde 
nakletmiştir. "Hz. Aişe, herkesden önce Hz. Peygamber e "Rabbini 
gördün mü?' diye ben sordum. O da, "Hayır, Ben Cibril'i gökten iner¬ 
ken gördüm" diye cevap verdi demiştir." 

b) Abdullah b. Mes’ud dan (r.a) gelen rivayetler: 
Zir bin Humeyş'in, Ibn Mes'ud'dan rivayet ettiğine göre, O "fe kâne 

kabe kavseyni ev edna" ayetini şöyle tefsir etmiştir: "Rasûlullah (s.a) 
Cibril'i 600 kanatlı olarak görmüştür" (Buhari, Kitabu't-Tefsir, Müs¬ 
lim, Kitabu'l-lman, Tirmizi, et-Tefsir). 

İmam Müslim'in naklettiği başka bir rivayete göre, Ibn Mes'ud 
"O nun gördüğünü kalbi yalanlamadı" ayetini de aynı şekilde tefsir 
etmiştir. 

Müsned-i Ahmed'te Ibn Mesüd'un bu tefsiri Zir b. Hubeyş in dı- 
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şında aynca Abdurrahman b. Yezid ve Ebu VayI tarafından da riva¬ 
yet edilmiştir. Aynca yine Zir bin Hubeyş'den nakledilen iki rivayet 
daha vardır. Hubeyş Ibn Mes'ud'dan şöyle rivayet eder: ’lbn Mesüd, 
O nu Sidret'ul-Münteha'nın yanında gördü. ” ayetini tefsir ederken 
Rasullah. “Ben Cibril'i Sıdretu'l-Münteha'da 600 kanatlı olarak gör¬ 
düm" dedi, demiştir" İmam Ahmed, aynı konudaki başka bir rivayeti, 
Şakik b. Seleme kanalıyla nakletmiştir. Bu rivayete göre Ibn Mes'ud, 
"Rasûlullah, Cibril'i Sidretu'l-Münteha'da asıl suretinde gördü." de¬ 
miştir. 

c) Ata b. Ebi Rebiha, "Andolsun onu birkez daha inerken gördü." 
ayeti hakkında Ebu Hureyre’ye sorduğunda O, "Hz. Peygamber (s.a) 
Cibril’i görmüştü" diye cevap verdi (Müslim, Kitabu'l-Iman) 

d) İmam Müslim, Ebu Zer den, Abdullah b. Şakik kanalıyla gelen 
iki rivayeti, Kitabu’l-Imanda şu şekilde nakletmiştir: 1) Ebu Zer, Hz. 
Peygamber e (s.a) Ya Rasûlullah, Rabbini gördün mü?" diye sor¬ 
muş, O da "Ben O nun nurunu gördüm" diye cevap vermiştir 2) "Ben 
sadece nur gördüm" demiştir. Bu hususu Ibn Kayyım, Zadu'l-Me- 
ad'da şöyle izah eder. "Birinci ifadenin anlamı", Ben Allah'ı değil, 
O nun nurunu gördüm şeklindedir." 

Nesei ve Ibn Ebi Hatim, Ebu Zer in sözünü, "Rasûlullah Rabbini 
gözleriyle değil, kalbiyle gördü" şeklinde nakletmişlerdir. 

e) imam Müslim, Kitabu'l-Iman da, Ebu Musa el-Eşari'den bir ri¬ 
vayeti şu şekilde nakletmiştir: "Mahlukun gözleri Allah'a kadar ula¬ 
şamaz." 

f) Hz. Abdullah Ibn Abbasdan gelen rivayetler: 
lmam'ı Müslim'in Ibn Abbas dan naklettiği bir rivayete göre, 

"Rasûlullah Rabbini iki defa kalbiyle görmüştür." (Aynı rivayet Müs- 
ned-i Ahmed'de de kayıtlıdır.) 

Ibn Merduye, Ata bin Ebi Rebiha kanalıyla Ibn Abbas’ın şu sözü¬ 
nü nakletmiştir. "Rasûlullah Rabbini gözleriyle değil, kalbiyle gör¬ 
müştür." 

Nesei, Ikrime kanalıyla Ibn Abbas'ın şu sözünü nakleder: “Niçin 
hayret ediyorsunuz? Allah, Hz. İbrahim'i dost edindi, Hz. Musa ile 
konuştu ve Hz. Muhammed'e kendini gösterdi." (Hakim de aynı sözü 
nakleder ve sahih olarak kabullenir.) 

Tirmizi, Şa'bi kanalıyla Ibn Abbas'ın bir mecliste şöyle söylediğini 
nakleder: "Allah, Ruyeti ve Kelamı Hz. Musa ile Hz. Muhammed ara¬ 
sında taksim etmiştir. Hz. Musa iki kez Allah ile konuşmuş ve Hz. 
Muhammed de (s.a) iki kez Allah'ı görmüştür. Bu konuşmayı işittik¬ 
ten sonra Hz. Mesruk, Hz. Aişe nin yanma giderek O na, "Rasûlullah 
Allah'ı gördü mü?" diye sormuştur. Hz. Aişe, "senin bu sorun tüyleri¬ 
mi ürpetti" dedikten sonra, aralarında yukarıda zikrettiğimiz konuş¬ 
ma geçmiştir. 

Tirmizi, Ibn Abbas'dan rivayet edilen üç görüşü şu şekilde nakle¬ 
der. 

1) Rasûlullah Allah'ı görmüştür. 
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2) Allah'ı iki kez görmüştür. 
3) Allah'ı kalbiyle görmüştür. 
Müsned-i Ahmed'de lbn Abbas'dan bir-iki rivayet daha nakledilir. 

O, Rasûlullah'ın (s.a) "Ben Allah'ı gördüm" dediğini söyler. Diğer ri¬ 
vayette ise şöyle demiştin "Rasûlullah "Bu gece Rabbim bana en gü¬ 
zel şekilde geldi" diye buyurduğunda, ben, Rasûlullah'ın (s.a) Allah'ı 
rüyasında gördüğünü anladım." 

Taberani ve lbn Merduye, lbn Abbas'tan başka bir rivayeti şu şe¬ 
kilde nakletmişlerdir: "Rasûlullah Rabbini iki kez gördü. Birinde 
gözleriyle, diğerinde ise kalbiyle" 

g) Muhammed b. Kaab el-Kurzî'nin nakline göre, bazı sahabiler 

Hz. Peygamber e (s.a); "Ya Rasûlallah! Sen Allah'ı gördün mü?" diye 
sormuş ve o da "Ben Onu iki kez gördüm" demiştir, (lbn Ebi Hatim) 
lbn Cerir ise aynı sözü şu şekilde nakleder: "Ben O nu gözlerimle de¬ 
ğil kalbimle gördüm." 

h) Şerik bin Malik kanalıyla Hz. Enes b. Malik'den miraç hakkın¬ 
da şöyle bir rivayet bulunmuştur. "Rasûlullah Sidretu'l-Münteha'ya 
ulaştığında, Allah O'na yaklaştı ve üstüne sarktı, hatta o kadar ya¬ 
kınlaştı ki aralarında iki yay veya ondan daha az bir mesafe kaldı. 
Ondan sonra emirlerden bir emirle 50 vakit namazı farz kıldı. Bu ha¬ 
dise, İmam Hattabi, Hafız b. Hacer, lbn Hazm ve el-Cami Beyne'l-Sa- 
hiheyn sahibi hafız Abdulhak, senet ve metin yönünden itiraz etmiş¬ 
lerdir. Onlann itiraz ettikleri en önemli nokta, sözkonusu hadisin 
metninin Kur an ın açık ifadelerine ters düşmüş olmasıdır. Çünkü 
Kuran her iki Ruyeti de zikreder ve ikisinin de, biri Ufuku'l Ala'da, 
diğeri Sidretu'l-Münteha'da olmak üzere ayn zaman ve mekanlarda 
vuku bulduğunu söyler. Fakat yukarıdaki hadislerde her iki Ruyeti 
birbirine kavuşmuştur. Dolayısıyla bu hadisi kabul etmek mümkün 
değildir. 

Son tahlilde yukarıda zikrettiğimiz rivayetlerin sıhhatli olanları¬ 
nın lbn Mes'ud ve Hz. Aişe'den gelenler olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü bu iki kişi de, Rasûlullah'ın Allah’ı değil, Cibril'i gördüğünü 
ittifak ile söylemişlerdir. Ayrıca bu rivayetler. Kuranın ifadeleriyle 
de mutabakat arzetmektedir. Aynca Ebu Zer den ve Ebu Musa el- 
Eşari'den nakledilen hadisler bu hususu teyid ediyorlar. Bunların 
aksine îbn Abbas'dan gelen rivayetler karma karışıktır ve çelişkilerle 
doludur. Nitekim bu rivayetlerin hiçbiri Hz. Peygambere (s.a) kadar 
ulaşmaz. Bu konudaki istisnalar içerisinde de. Kur an da zikredilen, 
"Ru'yet" hakkında bir açıklama yoktur. Ancak bir rivayette açıklama 
bulunuyor, onda da "Benim anladığıma göre Rasûlullah Allah'ı rü¬ 
yada görmüş" denilmektedir. Dolayısıyla bu rivayetlerin îbn Abbas a 
ait olduğu şeklindeki iddialar güven verici değildir. Muhammed bin 
Ka'b el-Kurzi'nin naklettiği rivayete gelince, hangi sahabilerin soru 
yönelttikleri zikredilmemiştir. Yine o, Hz. Peygamberin (s.a) Allah'ı 
gördüğü şeklindeki iddiayı reddeden başka bir rivayeti nakletmiş¬ 
tik 
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19 Gördünüz15 mü-haber verin; Lât ve Uzza'yı, 

20 Ve üçüncü (put) olan Menât'ı(n herhangi bir güçleri var mı)? 

21 Erkek (evlat) sizin, dişi de O'nun mu?16 

22 Eğer böyleyse, bu, çarpık bir paylaşma. 

AÇIKLAMA 

15. Yani, sîzler Rasûlullah'a sırf size tebliğ ettiği bilgiler dolayısıyla 
sapık diyorsunuz. Oysa ona bu bilgileri Allah vahyetmekte ve o da 
sizlere tebliğ etmektedir. Sîzlere aktarması için, Allah ona apaçık ha¬ 
kikatleri göstermektedir. Şimdi takip etmekle direttiğiniz yolun ne 
kadar çürük temellere dayandığını iyice düşünün. Rasûlullah'ın sîz¬ 
leri doğru yola davet etmesine rağmen, onun davetini reddetmenin 
kimlerin zararına olduğunu hiç hesap ettiniz mi?" Bu bölümde Mek¬ 
ke, Taif, Medine ve civarındaki Arapların tapmış oldukları üç ilahe¬ 
nin adı zikredilmektedir. Araplara onlar hakkında, "O putların, kai¬ 
natın ve dünyanın idare edilmesinde bir paylan olabileceğini hiç dü¬ 
şündünüz mü? Allah ile onların arasında herhangi bir bağ ve yakın¬ 
lığın bulunması mümkün mü?" şeklinde bir soru yöneltmiştir. 

Lat adlı put Taif de bulunuyordu. Beni Sakife kabilesi ona o kadar 
bağlıydı ki, Ebrehe Kabe'yi yıkmak için geldiğinde kendileri de diğer 
Araplar gibi Kabe'nin Allah'ın evi olduğuna inanmalanna rağmen 
Lat a dokunmasın diye, Ebrehe nin ordusuna rehberlik yaparak Ka¬ 
be'ye kadar gelmelerini sağlamışlardır. Lafın anlamı hakkında 
alimler arasında ihtilaf vardır. Ibn Cerir, Lat'ın, Allah kelimesinin 
tesniye şeklindeki kullanımı olduğunu öne sürer. Yani aslında keli¬ 
me, "Allahatun" idi ama sonradan "el-Lat" olmuştur. Zamahşeri ise; 
bu kelime (Lat) "Leva-yelus"dan türemiştir. Bir yere karşı yönelmek 
anlamına gelir. Çünkü müşrikler ona yönelir, önünde eğilir ve etra¬ 
fında tavaf ederlerdi." der. Ibn Abbas ise. Laf m son harfini CT) şeddeli 
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okur ve Latta Yeluttu'dan türediğini iddia eder. Bir şeyi karıştırmak, 
harman etmek anlamlarına gelir. Nitekim İbn Abbas'a ve Mücahid e 
göre, Lat, Taif yolu üzerinde bir tepede oturan bir şahsın adıdır. Hac¬ 
ca gidenlere arpayı ezip, şeker ve suyla karıştırarak ikram ederdi. Öl¬ 
dükten sonra bulunduğu tepe üzerine putunu dikmişler ve ona tap¬ 
maya başlamışlardır, işte Lat ismi de buradan gelir. Fakat Lat hak- 
kındaki bu izah, -her ne kadar îbn Abbas ve Mücahid gibi kimseler¬ 
den rivayet edilmiş olsa da- kabul edilemez. Çünkü, birincisi 
Kuranda, Lafın son harfi şeddeli değildir. İkincisi Kur'cin onlann 
üçünden de 'ilahe' (tanrıça) olarak bahsediyor. Oysa onlara göre bu 
şahıslar (Lat) erkektir. 

Uzza da (izzet sahibi) Kureyşlilerin bir tannçasıydı. Mekke ile Taif 
arasında, Nahle vadisinde, Hurad adlı bir mevkide bulunuyordu. 
(Nahle vadisi ile ilgili açıklama için bkz. Ahkaf an: 33) Haşimoğulla- 
n'nın müttefiki Şeybanoğullan bu putun bakıcılarıydılar. Kureyş'in 
diğer kabileleri de bu puta tapar, kurban keser ve hediyeler takdim 
ederlerdi. Kabe'de yaptıkları gibi onun bulunduğu mevkide de kur¬ 
ban keserler ve onu putların en izzetlisi olarak kabul ederlerdi. İbn 
Hişam'ın rivayet ettiğine göre bir gün, Ebu Uheyye ölüm döşeğinde 
yatarken, Ebu Leheb kendisini ziyaret eder ve ağlarken görür. Bu¬ 
nun üzerine Ebu Leheb. "Ey Ebu Uheyye! niçin ağlıyorsun, yoksa 
ölümden mi korkuyorsun? Oysa o herkese eninde sonunda gelir" de¬ 
miştir. Ebu Uheyye ise "Vallahi ben ölümden korkmuyorum. Ancak 
benden sonra Uzza ya kim tapacak? İşte onun için ağlıyorum" diye 
cevap vermiştir. Ebu Leheb, "Hiç kimse Uzza'ya senin için tapmıyor¬ 
du ve sen öldükten sonra da tapmaktan vazgeçmeyeceklerdir" de¬ 
yince, Ebu Uheyye "Şimdi rahatladım dedi." Artık biliyorum ki, bun¬ 
dan sonra yerime geçen biri var." 

Menat, Mekke ve Medine arasında, Kızıldeniz sahilinde, Kudeyd 
adlı bir mevkide bulunuyordu, özellikle Huzaa, Evs ve Hacrec kabi¬ 
leleri ona taparlardı. Menat'ı tavaf ederler, ona hediyeler verirler ve 
kurban keserlerdi. Hac döneminde Beytullah'ı tavaf ettikten, Arafat 
ve Mina’ya gidildikten sonra, Menat ziyaret edilirdi. Öyle ki: "Leb- 
beyk Lebbeyk" sedaları yayılırdı etrafa. Aynca Beytullah'ı tavaf ettik¬ 
ten sonra, Menat a hacc niyetiyle gidecek olanlar. Safa ve Mene ara¬ 
sında say etmezlerdi. 

16. Yani, siz bu ilaheleri Allah'ın kızlan olarak kabul ediyorsunuz. 
Bu ne kadar anlamsız ve saçmadır ki, kendiniz için kız çocuğu edin¬ 
meyi zül telakki ederken, utanmadan onlan Allah'a nispet ediyorsu¬ 
nuz. 
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23 Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngörünüze gö¬ 

re) isimlendirdiğiniz (kuru ve keyfi) isimlerden başkası değildir. Allah 

onlarla ilgili 'hiç bir delil' indirmemiştir.17 Onlar, yalnızca zanna ve ne¬ 

fislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uymakta¬ 

dırlar.18 Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir.19 

24 Yoksa insana 'her arzu edip dilekte bulunduğu' şey mi var?20 

25 İşte, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Allah'ındır. 

26 Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiç bir şeyle ya¬ 

rar sağlamaz; ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye21 izin verdik¬ 

ten sonra başka. 

27 Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle 

isimlendiriyorlar.22 

AÇIKLAMA 

17. ilah ve ilaheleriniz, hiç bir surette ilahlık sıfatına haiz değiller¬ 

dir ve onların ilahlıkta bir paylan dahi yoktur. Aynca onlann ilahlığı 

hakkında Allah'ın onlara bir yetki verdiğine dair Allah tarafından ve¬ 

rilmiş bir belge de bulunmuyor elinizde. Tüm bunlara rağmen böyle- 

sine saçma inançlar ortaya attınız. 

18. Diğer bir ifadeyle, bunlann dalâlette olmalarının iki nedeni 
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vardır: a) Onlann bu inancı bir gerçeğe dayalı olmadığı gibi sadece 
zan ve vehimden ibarettir, b) Onlar bu inançları arzu ve hevalanna 
uyarak ortaya atmışlardır. Çünkü onlar, öyle bir ilahları olsun isti¬ 
yorlar ki, şayet ahiret varsa bu ilahları onları orada kurtarabilsin. 
Fakat bu dünyada hiçbir surette sınırlamalar (helal-haram) koyma¬ 
sınlar. Bu tür kimseler, dünyada diledikleri şekilde, helal ve harama 
aldırmadan yaşamak istedikleri için, herhangi bir ahlâkî disiplini 

kabul etmezler. İşte bu yüzden de peygamberin getirdikleri tevhidi 
nizama karşı çıkmaktadırlar. Dolayısıyla arzularına uygun ilahlar 

icad etmişlerdir. 
19. Her dönem boyunca peygamberler gönderilmiş ve onlar da in¬ 

sanları dalâlet bataklığından çıkarabilmek için aym gerçeği tebliğ et¬ 

mişlerdir. Şimdi de Hz. Muhammed (s.a) “Bu kainatın yegane ilahı 
Allah'tır." gerçeğini tebliğ etmiştir. 

20. Bu ayetin diğer anlamı, “insanların, dilediklerini mabud edin¬ 

me haklan var mıdır?" şeklinde olabilir. Yine aynca "Bu mabudlar, 
insanlann kendilerinden beklediği umutlan gerçekleştirme gücüne 
sahip midirler?" şeklinde başka bir anlam vermek de mümkün¬ 
dür. 

21. Yani, tüm melekler bir araya gelip, onlar için şefaat etseler da¬ 
hi, bunun onlara hiçbir yaran olmayacaktır. "İlahlarınızın melekle¬ 

rin yanında değeri nedir ki, onlann şefaati kabul edilsin? Tüm yetki¬ 
ler Allah'ın elindedir, öyle ki melekler bile, Allah'ın izni olmadan hiç 
kimseye şefaat edemezler." 

22. Yani, ilk akılsızlıklan, hiçbir otoriteleri olmamasına rağmen, 
yine de melekleri maİDud edinmeleridir. İkinci akılsızlıklan, melek¬ 
lerin Allah'ın kızlan olduğuna inanmalandır. Böyle inanmalannın 

nasıl nedeni, Ahirete iman etmemeleridir. Zira Ahirete iman etmiş 

olsalardı, bu kadar mantıksız düşüncelere kapılmaz ve böylesine 
aptalca şeyler söylemezlerdi. Bunlar, bir tek Allah'a iman etmekle 
bin tane tannya inanmak arasında bir fark olmadığını sanıyorlar; 
onlara göre, nasıl olsa bir tek Allah'a iman edenler de, birçok tannya 
inananlar da, dünyanın iyi ya da kötü şartlarından aynı derecede et¬ 

kilenmekteydiler. Yani, ayn görüşte olsalar da, her iki insanın da 
tarlası ürün verir, her ikisi de hastalanır, iyileşir, iyi veya kötü du¬ 
rumlarda olmalan, her ikisi için de mukadderdir, vs. İşte bu yüzden 

onlar, bir tek Allah'a inanmak ile birçok tannya inanmak arasında 
fark gözetmezler. Onlann bu düşüncesine göre hak ve baülın karşılı¬ 
ğı ancak bu dünyadadır. Çünkü, dünyada muvahhidler ile müşrik¬ 
ler arasında temelde bir fark olmadığından (!), bir tek Allah'a ya da 
birçok ilaha inanmak sonuçta gönlün bileceği bir iştir. 
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28 Oysa onlann bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca 
zanna uymaktadırlar.23 Oysa gerçekte zan, haktan yana hiç bir yarar sağ¬ 
lamaz. 

29 Şu halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren 24ve dünya hayatından 
başkasını istemeyenden yüz çevir.25 

30 İşte 26onlann ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur.27 Hiç 

şüphesiz, senin Rabbın; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O’dur ve hi¬ 
dayet bulanı da en iyi bilen O'dur. 

31 Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır/28 öyle ki,29 kötülükte bulu¬ 

nanları, yapmakta oldukları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta 
bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. 

32 Ki onlar büyük günahlardan,30 çirkince utanmazlıklardan31 kaçı- 



Cüz: 27 TEFHİMUT. KUR'AN 29 

nırlar, ufak tefek günahlar bundan müstesnadır.32 Hiç şüphesiz Rabb'in, 
mağfireti geniş olandır.33 O, sizi daha iyi bilendir, hatta sizi topraktan ya¬ 
rattığı ve siz daha annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğu¬ 
nuz zaman bile. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, kimin 
takva sahibi olduğunu en iyi bilendir. 

33 Şimdi, o yüz çevirmekte olanı gürdün mü? 
34 Azıcık verdi ve gerisini Jcaya gibi sımsıkı elinde tuttu.34 
35 Gaybın ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?35 

AÇIKLAMA 

23. Yani, onlann "melekler Allah ın kızlarıdır" şeklindeki inançları 
hiçbir bilgiye dayanmaz. Onlarınki sadece zandır. İşte onlar bu zan 
ve vehim ile hareket ederek, meleklere tapmakta, kurban kesmekte 
ve onlara yalvarıp yakarmaktadırlar. 

24. ’Zikr’ birkaç anlama gelebilir. 
a) Kur’an okumak. 
b) Nasihat, öğüt. 
c) Allah'ın adının anılması. Yani onlar. Allah ın adının bile anılma¬ 

sını istemezler. 
25. Yani, dünyanın zevk ve sefasından başka birşey düşünmeyen 

bir adamdan hayır gelmez. Dolayısıyla sen bu kimselerle uğraşarak 
vaktini boşuna harcama. Böylesine Allah'tan uzak olanlarla uğraşa¬ 
cağına. Allah'ın zikrini dinlemek isteyenlerle ilgilen. 

26. Bu ara cümlesiyle, bir önceki ayet açıklanıyor. 
27. Yani, bu maddi dünyadan başka birşey ile ilgilenmediklerin¬ 

den onlarla uğraşmaya bile değmez. 
28. Yani, kimin doğru yolda (hidayet üzere) olduğunu, kimin yanlış 

yolda (dalâlette) olduğunu ancak Allah bilir. Çünkü her şeyi bilen 
sadece O’dur. Dolayısıyla seni dalâlet içinde olmakla suçlamalan so¬ 
nucu değiştirmez. Şayet kendileri dalâlette olmakta ısrar ederlerse, 
bu onlann bileceği bir iştir. Sen onlarla tartışarak vaktini ziyan etme 
ve tebliğ çalışmalarını sürdür. Kimin Hak üzerinde, kimin bâtıl üze¬ 
rinde olduğuna ancak Allah karar verecektir. 

29. Burada ara cümlesiyle yapılan açıklamadan sonra, konu hiç 
kesilmeden devam etmektedir adeta. "Onlan kendi haline bırakın. 
Allah onlara yaptıklarının karşılığım verecektir." 

30. İzah için bkz. Nisa an: 53 
31. İzah çin bkz. En am an: 130. Nahl an: 89. 
32. " “•;*!' V’", az miktarda, hafif tesir ve bir şeyin yanında az bir 

zaman durmak, anlamlarına gelir. Örneğin, "ellememe bi l-mekan" 
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(o bir mekanda biraz durdu), "ellememe bit-taam’ (o azıcık yedi), "bi- 
hi lememun" (aklen biraz dengesiz). Dolayısıyla bu kelime, kişinin 
bir fiili yapmamakla birlikte yapacak noktaya kadar gelmesini ifade 
eder. Ferra, şöyle bir cümleyi bedevilerden duyduğunu nakleder: 
"Darebe ma lememe'l-katlu" (öyle vurdu ki az kalsın ölecekti). Yani, o 
şahıs bu fiili az kalsın yapacaktı. 

Müfessirler bu ifadeyi küçük günah olarak anlamışlardır. Bazıla¬ 
rı. bir kimsenin büyük günahları işleyecek noktaya gelmiş olmasına 
rağmen bu cürümü işlememiş olması ya da son safhayı gerçekleştir¬ 
memesi şeklinde yorumlarlar. Bazılan, az bir zaman günah işleyen 
kimsenin sonradan günahlarından vazgeçmesi anlamına geldiğini 
söylerler. Bazılan ise günah işlemeyi düşünüp yapmak niyetinde 
olan kimsenin, bu cürümü fiden yapmaması şeklinde anlaşılabile¬ 
ceği kanatindedirler. 

Bu ifade üzerinde sahabe ve tabiundan bazı rivayetleri nakletme¬ 
yi uygun bulduk. 

Zeyd b. Eşlem ve lbn Zeyd, Ibn Abbas'm bu ifadeyi "Kişinin Islâm'a 
girmeden önce işlediği günahlar" anlamında yorumladığım nakle¬ 
derler. 

Ibn Abbas'm yukanda zikrettiğimiz görüşü de, "bu kişinin bir fu¬ 
huş veya büyük günah işledikten sonra hemen tövbe etmesi (vazgeç¬ 
mesi) dir." şeklindeki diğer bir görüşü, Ebu Hureyre, Abdullah bin 
Amr bin el-As, Mücahid, Haşan Basri ve Ebu Salih'den de rivayet 
edilmiştir. 

Ibn Mes'ud, Mesruk ve Şa'bi ile aynca Ebu Hüreyra ve Ibn Ab- 
bas'dan güvenilir senetlerle, bu ifadenin "Bir kimsenin büyük günah 
işlemeye yaklaşması, hatta ilk safhayı geçtikten sonra hemen vaz¬ 
geçmiş olması" anlamına geldiği rivayet edilir. Sözgelimi bir şahsın 
hırsızlık yapmak niyetiyle yola çıkıp sonra vazgeçmesi veya bir kadı¬ 
na yaklaşıp, sonra zina etmekten kaçınması gibi. 

Abdullah b. Zübeyr, Ikrime ve Dahhak, "Bu ifade ile kendisi hak¬ 
kında dünyada bir müeyyide tayin edilmemiş ve ahirette de karşılı¬ 
ğında ceza verileceği haberi bulunmayan küçük günahların kasto- 
lunduğunu" söylerler. 

Said b. Müseyyeb, bu ifadenin, "fiilen işlenmeyen kötü düşünce¬ 
ler" anlamına geldiğini söyler. 

Yukanda, sahabe ve tabiun tarafından yapılmış çeşitli yorumlan 
naklettik. Nitekim ulemanın ve fakihlerin çoğunluğu da aynı görüş¬ 
tedirler. Nisa Suresi nin 31. ayetinde, günahlar açık bir şekilde ikiye 
aynlmıştır. Kebair (büyük günahlar), Seğair (küçük günahlar). Söz- 
konusu ayet, fuhuş ve büyük günahlardan sakınanlann, küçük gü- 
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nahlannın affolunacağını bildirerek, insanlara ümit vermektedir. 
Fakat buna rağmen bazı alimler, hiç bir günahın küçük olamayaca¬ 
ğım söylemişlerdir. Çünkü onlara göre. Allah indinde masiyet kendi 
başına büyük bir günah demektir. Ancak İmam Gazzali, "Kebair 
(büyük günah) ve Seğair (küçük günah) arasında fark vardır ve bu 
gerçeği reddetmek mümkün değildir. Çünkü dinin ana kaynakların¬ 
da bu fark açıkça belirtilmiştir.' demektedir. 

Büyük ve küçük günahlar arasındaki farka gelince, Kur an ve 
Sünnette açıkça yasaklanan her günahın, büyük günah olduğu ke¬ 
sindir. Aynca Allah'ın ve Hz. Peygamber in had cezası verdiği veya 
Ahirette karşılık olarak azab haberi bildirdiği ya da mücrimin lanet¬ 
lendiği her günah, büyük günahtır. Yine Allah'ın mücrimler üzerine 
azab göndermesine neden olan her suç büyük günahtır. Bunların 
dışındakiler, küçük günahlar grubuna girer. Büyük günahları işle¬ 
meye niyet etmek ve istek duymak da küçük günahtır. Hatta büyük 
işlememek kaydıyla, başlangıç safhasında olmak dahi küçük gü¬ 
nahtır. Ancak, küçük günah işleyen kimse, Allah a karşı büyükle¬ 
nir, büyük günah işlemekten çekinmez ve Allah'ın yasalarını dikka¬ 
te almadığı gibi, bu yasaları hafife alırsa o takdirde sözkonusu afdan 
yararlanamaz. 

33. Allah'ın küçük günahları affetmesinin nedeni, onların günah 
kabul edilmemesi dolayısıyla değildir. Affedilmelerinin nedeni, Allah 
Teâlanın kullarına olan rahmetinin geniş olmasındandır. Şayet kul¬ 
lar büyük günahlardan sakınır ve fuhuştan uzak durursa, Allah, en¬ 
gin rahmeti dolayısıyla kullarının küçük günahlarını affeder. 

34. Bu ayet. Kureyş'in ileri gelenlerinden Velid b. Muğire'ye işaret 
etmektedir. Ibn Cerir et-Taberi'nin rivayet ettiğine göre bu şahıs, Hz. 
Peygamber in (s.a) davetini (İslâm'ı) kabul etmeye meyletmiştir. 
Onun diğer bir müşrik arkadaşı, bundan haberdar olunca, ona gidip 
şöyle der: “Duyduğuma göre sen atalarının dinini terk edip, Muham- 
med'in dinini seçecekmişsin. Sen eğer ahiret azabından çekiniyor¬ 
san, bana bir miktar para ver. ben senin yerine ahirette azab çeke¬ 
rim." Velid arkadaşına inanıp İslâm'ı kabul etmekten vazgeçer. Va'd 
ettiği paranın bir kısmını arkadaşına vermekle birlikte, gerisini öde¬ 
mez. İşte burada bu olaya işaret edilerek, müşriklerin ahiret hakkın¬ 
da ne kadar saçma inanç ve düşünceler taşıdığı vurgulanmıştır. 

35. Yani o, bu davranışının kendisine bir yarar sağlayacağını ya da 
bu şekilde ahiret azabından kurtulacağını nereden biliyof? 
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36 Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi 

mi? 
37 Ve vefa eden36 İbrahim’in (sahifelerinde) olan da. 
38 Doğrusu, hiç bir günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklen¬ 

mez.37 
39 Ve doğrusu insana da kendi (emek ve) çabasından başkası yok¬ 

tur.38 

AÇIKLAMA 

36. Daha ilerideki ayetlerde, Hz. İbrahim'in ve Hz. Musa'nın sayfa¬ 
larından bazı kısımlar özetle anlatılmıştır. "Musa'nın sahifeleri" ifa¬ 
desiyle Tevrat kastediliyor olmakla birlikte, "İbrahim'in sahifeleri" 
hakkında. Kuranın dışında bir yerde herhangi bir bilgi yoktur. Hat¬ 
ta Yahudilerm ve Hıristiyanların kutsal metinlerinde dahi bu husus¬ 
tan bahsedilmez. Sadece Kur'an'da, biri burada biri Alâ Suresi nde 
olmak üzere iki yerde Hz. İbrahim'in getirdiği talimattan bazı bölüm¬ 

ler zikredilmiştir. 
37. Bu ayetten üç kaide çıkarılabilir: 
a) Herkes yaptıklarından sorumludur. 
b) Bir şahsın yaptıklarından ancak kendisi sorumludur. 
c) Hiçkimse, bir başkasımn cezasını çekmeyi kabullenemez. Çün¬ 

kü onun bu tavrı, asıl suçlunun cezasının hafifleştirilmesini sağla¬ 
mayacağı gibi, bunun ona (asıl suçluya) bir yaran da olmayacak- 

tır. 
38. Bu ayetten de üç kaide elde edilebilir: 
a) Her şahıs, yaptığının karşılığını görecektir. 
b) Başkasının yaptığı amellere, kimse ortak olamaz, ancak yapı¬ 

lan amele iştirak edilmişse, karşılığına (mükafata) da iştirak edilebi¬ 

lir. 
c) Hiçkimse, yapmadığı amelin karşılığım alamaz. 
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Bazı kimseler, bu üç kaideyi dünyada ekonomik bir sisteme uyar¬ 
lamak istiyorlar. Bu kimseler bu yanlış düşüncelerine dayanarak, 
bundan, "insan ancak bizzat kazandığı mala sahip olabilir ve bunun 
dışında hiçkimseye mülk edinme hakkı verilemez" sonucunu çıka¬ 
rırlar. Oysa bu yaklaşım, Kuranın ayet ve hükümlerine ters düşer; 
örneğin Kur an ın va'z ettiği veraset kanununa göre, ölen kimsenin 
malı, varislerinin meşru hakkıdır. Halbuki ölen kimsenin bizzat çalı¬ 
şarak kazandığı o malda (çalışmak bakımından) hiçbir paylan yok¬ 
tur. Sözgelimi bahasının malına varis kabul edilen küçük bir çocuk, 
mal ve mülk edinmede babasına herhangi bir katkıda bulunmamış¬ 
tır. Ancak zekat ve sadaka, şer’an bir kimsenin kazandığı malına 
başkalannın ortak olması demektir. Ve sadaka alan şahıs aldığı sa¬ 
dakanın meşru sahibidir. Fakat aldığı sadakanın kazanılmasına bir 
katkıda bulunmamıştır. Buna göre, Kur an ın pek çok ayetine ters 
düşerek, tek bir ayetten böyle bir sonuca varmak yanlıştır. 

Bazı kimseler de, aynı yöntemi ahiret hayatına uygulayarak, bir 
kimsenin amelinden, başkasının nasıl yararlanabileceğini ve bir 
kimsenin başkası adına iyi bir amel işlediğinde, yapılan amelin seva¬ 
bının, başkasına nasıl verilebileceğini sorarlar. Bu sorulara olum¬ 
suz bir cevap verildiğinde "lsâli's-Sevab" (başkası adına bir amel işle¬ 
yip sevabmı ona vermek) ve "Bedel-i Hacc" (başkası adına hacc ifa et¬ 
mek) caiz olmaz. Bunun yanısıra başkasına hayır duası etmek de 
anlamsız olacaktır. Çünkü bu dua, hakkında dua edilenin ameli de¬ 
ğildir. Bu aşın tutum Mutezilenin dışında, diğer Müslümanlarca be¬ 
nimsenmemiştir. Bu ayete dayanarak bir kimsenin amelinin, baş¬ 
kasına fayda sağlamayacağına, sadece Mutezile inanmaktadır. Bir 
kimsenin hayır duasının başkasına fayda sağlayacağı konusunda 
Ehl-i Sünnet ittifak halindedir. Çünkü bu husus Kuran "da da sabit¬ 
tir. lsâli s-Sevab ve başkası adına vekaleten hayırlı bir iş yapmanın 
vekalet verene bir yarar sağlayacağı hususu, prensip olarak kabul 
edilmekle birlikte, ayrıntılarda ihtilaf vardır. 

a) lsâli's-Sevab; bir kimsenin hayırlı bir iş yapıp, yaptığı amelin 
sevabım bir başkasına vermesi için Allah’a dua etmesidir. İmam Ma¬ 
lik ve İmam Şali, "sevab, sadece bedeni ibadetlerde (örneğin, namaz, 
Kur an okumak vs.) başkasına verilmez. Mali ibadetlerde (örneğin, 
sadaka vs.) ve mali-bedeni ibadetlerde (örn. hacc) sevab başkasına 
verilebilir." Nitekim sahih hadislerde sadakanın ve vekaleten yapı¬ 
lan Haccın sevablanmn başkasına intikalinin caiz olduğu anlaşıl¬ 
maktadır. Bu tür "Isâlü's-Sevab 'm mümkün olduğunu kabul et¬ 
mekle birlikte, Hanefller insanın herhangi bir amelinin sevabını 
(öm. namaz, hacc, umre, sadaka vs.) bir başkasma bağışlayabilece- 
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ği görüşündedirler. Tıpkı bir işçinin, işverenden yaptığı işin ücretini 
kendisine değil de. bir başkasına vermesi için talepte bulunması gi¬ 
bi. Dolayısıyla bazı hayırlı amelleri, isâl'ü-sevab'dan istisna etmenin 
bir anlamı yoktur. Bu husus birçok hadisle de sabittir: 

Hz. Aişe. Ebu Hureyre, Cabir b. Abdullah, Ebu Rafı, Ebu Talha el- 
Ensari, Huzeyfe b. Useyd el-Gifari'nin ittifakla rivayet ettiklerine gö¬ 
re Hz. Peygamber (s.a), iki koç alarak, birini kendi ailesi, diğerini de 
ümmeti için kesmiştir (Buhari, Müslim, imam Ahmed, Ibn Mace, Ta- 
beri. Hakim. Ibn Ebî Şey be). 

Hz. Aişeden nakledildiğine göre, bir şahıs Hz. Peygambere (s.a) 
gelerek şöyle bir soru yöneltir: "Annem aniden vefat etti. Sanıyorum, 
konuşabilmek için vakit bulabilseydi, benden sadaka vermemi iste¬ 
yecekti. Şayet ben, şimdi onun yerine sadaka verirsem, bunun seva¬ 
bı ona ulaşır mı?" Rasûlullah (s.a) "Ulaşır" diye cevap verdi. (Buhari, 
Müslim, İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesei). 

Abdullah b. Amr El-As şöyle anlatıyor "Dedem As b. Vail cahiliye 
döneminde yüz deve kesmeyi adamıştı. Amcam Hişam b. el-As’ın pa¬ 
yına düşen 50 deveyi kesmesi üzerine, babam (Amr b. el-As) Hz. Pey¬ 
gambere (s.a) Ben ne yapayım?” diye sordu. Hz. Peygamber de (s.a) 
"Şayet baban Tevhid"i kabul etmiş idiyse, onun namına oruç tut ve 
sadaka ver. Bu ona yararlı olur." şeklinde cevap verdi. (Müsned-i Ah¬ 
med) 

Haşan Basri’nin rivayetine göre, Sa'd b. Ubade, Hz. Peygamber e 
(s.a) "Annem vefat etmiştir. Onun yerine sadaka verebilir miyim?" di¬ 
ye sorunca, Rasûlullah "evet" diye cevap vermiştir. (Müsned-i Ah¬ 
med, Ebu Davud, Nesei, Ibn Mace) Nitekim Rasûlullah "in ölünün 
adına sadaka verilmesine izin verdiğine ve bu davranışın ölü için fay¬ 
dalı olacağına dair birçok rivayet, Hz. Aişe, Ebu Hureyre, Ibn Abbas 
kanalıyla Buhari, Müslim, imam Ahmed, Nesei, Tirmizi, Ebu Davud, 
Ibn Mace, gibi muhaddislerden nakledilmiştir. 

Bir şahıs, Hz. Peygambere (s.a) "Annem, babam hayatta iken on¬ 
lara hizmet ederdim, şimdi onlar öldüğüne göre onlara nasıl hizmet 
edebilirim" diye sorunca, Hz. Peyganmber (s.a) "namaz kıldığın za¬ 
man, onlar için de namaz kıl, oruç tuttuğunda, onlar için de oruç tut. 
Bu onlar için hizmettir" dedi. (Darekutni) Yine Darekutni'nin, Hz. 
Ali'den naklettiği bir rivayete göre, Rasûlullah şöyle buyurmuştur: 
"Şayet bir kimse mezarlıktan geçerken 11 defa Ilhas Suresi ni okur 
ve ölülere bağışlarsa tüm ölüler bu sevabdan yararlanır." 

Bu birçok hadis, isâlı s-sevabm, sadece sadaka ve Hacc-ı Bedel e 
mahsus olmadığını, her ibadet ve hayırlı ameli de kapsadığını teyid 
ediyor. Dolayısıyla hiçbir amel arasında ayrıcalık yoktur. Fakat bu 
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konuda aşağıdaki şu dört hususa dikkat edilmesi gerekir: 
1) Isâli's-sevab ancak Allah nzası için olduğunda, şerjata uygun¬ 

luk arzettiğinde kabul edilebilir. Aksi varit olduğu takdirde, bu kim¬ 
se amelinin karşılığını alamayacağı gibi, ayrıca ceza da görür. Böyle 
bir kimsenin amelinin, başkasına fayda sağlaması mümkün değil¬ 
dir. 

2) Salih kullar Allah nezdinde adeta bir misafir gibidirler. Dolayı¬ 
sıyla bir kimse onlara dua ettiğinde, bu dua kendilerine bir hediye 
olarak ulaştırılır. Suçlulara ise dua ulaştırılmaz, fakat onlara dua 
eden sevab kazanır. Tıpkı posta yolu ile para gönderen kimsenin, pa¬ 
ra yerine ulaşmasa dahi, parasını geri alması gibi. 

3) Isâli's-sevab mümkündür ama, isâli's-ceza (cezanın başkasına 
gönderilmesi) mümkün değildir. Çünkü hiçkimse kötü amellerinin 
cezasını, bir başkasına çektiremez. 

4) Başkası adına hayır dua etmenin ve salih amel işlemenin iki ya¬ 
ran vardır: 

Birincisi; bu davranış, dua eden kimsenin, ruh haline ve ahlâkına 
müsbet tesir yapar ve bu davranışı dolayısıyla o kişi Allah katında 
mükafat almaya hak kazanır. 

İkincisi; Allah, yapılan amelden sevab gönderilen kimseye müka¬ 
fat verdiği gibi aynca ameli yapan şahsa da mükafat verir, örneğin 
bir sporcu yorucu çalışmalannın sonucunda kuvvet ve sıhhat kaza¬ 
nır ve kazandıklannı başkalanna nakledemez. Fakat bu sporcu bir 
yerde görevli olarak spor yapıyor ve karşılığında ücret alıyorsa, söz- 
konusu ücret kulüp yöneticisi tarafından kendisine ödenir. Ancak 
sporcu kendisinin aldığı ücretin dışında (annesine, babasına, hoca¬ 
sına) da verilmesini taleb edebilir. Dolayısıyla hayırlı bir amel işleyen 
kimse sevabın, anne-babasına veya bir dostuna verilmesF'için dua 
edebilir. 

b) Bir kimsenin yaptığı amelin, başka birine de yarar sağlaması 
iki şekilde de olabilir: 

1) Bir kimse, başka birinin isteği üzerine, böyle bir ameli ya¬ 
par. 

2) istese de istemese de, sözkonusu vecibeyi yerine getiremediği 
için, bir kimse bu şahsın yerine o vecibeyi yerine getirir. Hanefi fuka- 
hasma göre bu ameller üç kısımdır. 1) Namaz gibi bedeni ibadetler, 
2) Zekat gibi mali ibadetler, 3) Hacc gibi mali-bedeni ibadetler. Birin¬ 
ci şık vekalet yoluyla yerine getirilemez. İkinci şık vekaleten yerine 
getirilebilir. Sözgelimi bir kimse, hanımının ziynetleri (mücevherleri) 
için zekat verebilir. Üçüncü şık ise, kendisine vekalet edilen şahsın 
geçici olmayıp devamlı bir acziyet içerisinde bulunduğu takdirde yo- 
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rine getirilebilir. Sözgelimi Hacca gitmeye sıhhati elvermeyen ve böy¬ 
le bir ümidi de bulunmayan kimse adına hacca gidilebilir. Bu konu¬ 
da Maliki ve Şafiîler de aynı görüştedirler, imam Malik, Hacc-ı Bedel 
konusunda baba oğluna vasiyet ederse, oğlu kendisi yerine hacca gi¬ 
debilir. Aksi takdirde gidemez demektedir. Ancak hadisler bu konu¬ 
da sahihtir. Babanın vasiyeti olsa da olmasa da oğlu babası yerine 

hacca gidebilir. 

îbn Abbas'dan rivayet edildiğine göre Haş am Kabilesinden bir ka¬ 
dın, Hz. Peygamber e (s.a) şöyle dedi: "Babama haccın farziyeti, ken¬ 
disi çok yaşlandığı ve deve üzerinde dik oturamadığı zamanda ulaş¬ 
tı." Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) "o halde onun yerine hacca 
sen git" diye buyurdu. (Buhari, Müslim, imam Ahmed, Nesei, Tirmi- 
zi) Hemen hemen yaklaşık ifadelerle aynı hadis. Hz. Ali’den de riva¬ 
yet edilmiştir, (imam Ahmed, Tirmizi). 

Abdullah lbn Zübeyr in rivayet ettiğine göre. Haş am kabilesin¬ 
den bir erkek, Rasûlullah'a. yaşlı babasıyla ilgili olarak. "Onun yeri¬ 
ne ben hacca gidebilir miyim?" diye sordu. Rasûlullah, "Sen onun en 
büyük oğlu musun?" diye sorunca, o "evet" dedi. Bunun üzerine 
Rasûlullah, "Babanın borcu olsaydı şayet, onun borcunu ödeyecek 
miydin?" diye sordu. "Evet" cevabını alınca, "Babanın yerine hacca 
gidebilirsin" dedi. (Müsned-i Ahmed, Nesei) 

Abdullah b. Abbas'ın rivayet ettiğine göre, Cüheynı kabilesinden 
bir kadın, Rasûlullah'a. "Annem hacca gitmeye niyet ettiği halde, gi- 
demeden vefat etmiştir. Ben onun yerine hacca gidebilir miyim?" di¬ 
ye sordu. Rasûlullah, "Şayet annenin borcu olsaydı onun borcunu 
ödeyecek miydin?" diye karşılık verdi. "Evet" cevabını alınca "O za¬ 
man nasıl kulların borcunu ödüyorsanız, Allah'ın borcunu da öde¬ 
yin. Çünkü O kendisiyle yapılmış olan ahdin yerine getirtmesine da¬ 
ha müstehaktır" diye buyurdu. (Buhari, Nesei). Bunun dışında Bu¬ 
hari ve Müsned-i Ahmed'de kayıtlı bir başka rivayete göre bir kimse, 
kızkardeşi hakkında Rasûlullah'a böyle bir soru sorunca, Rasülul- 

lah kendisine yukarıdaki cevabı vermiştir. 

Yukarıda zikredilen hadislerden, malı-bedenî ibadetlerin bir baş¬ 
kası tarafından yerine getirilmesinin caiz olduğu anlaşılıyor. Bedeni 
ibadetlere gelince, bazı hadislerden çıkarılan sonuçlara göre onlar 
da, vekaleten icra edilebilir. Örneğin; lbn Abbas'ın rivayet ettiğine 

göre, Cüheyni kabilesinden bir kadına, Rasûlullah, "Annem oruç 
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tutmaya niyet ettiği aide, tutamadan vefat etmiştir. Ben onun yerine 
tutabilir miyim?" diye sorunca, Rasûlullah "Annen için oruç tut" diye 
cevap verir. (Buhari, Müslim. İmam Ahmed, Nesei, Ebu Davud) 

Hz. Buriyde'nin rivayet ettiğine göre bir kadın, annesiyle ilgili ola¬ 
rak, Rasûlullah'a "Annemin bir ay (başka bir rivayete gire iki ay) 
oruç borcu vardır. Ben onun yerine oruç tutabilir miyim?" diye sor¬ 
duğunda Rasûlullah ona izin vermiştir. (Müsned-i Ahmed, Tirmizi, 
Ebu Davud). Hz. Aişe'nin rivayet ettiğine göre, Rasûlullah "ölen biı 
kimsenin oruç borcu varsa, velileri onun yerine oruç tutsun" diye 
buyurmuştur. (Buhari, Müslim, imam Ahmed, Bezzar'ın naklettiği 
rivayette, Rasûlullah'ın sözleri "isterlerse oruç tutsunlar" şeklinde¬ 
dir) Bu hadislere dayanarak hadis imamları, imam Evzai ve Zahiriy- 
ye mezhebi, bedeni ibadetlerin vekaleten icra edilebileceği görüşün¬ 
dedirler. Ebu Hanife, Şafiî, Malik ve Zeyd b. Ali ise "ölünün orucu tu¬ 
tulamaz" diye fetva vermişlerdir, imam Ahmed, İmam Leys ve İshak 
b. Rahaveyh Vefat eden kimse, niyet ettiği halde yerine getiremediği 
takdirde bu ameli başkasının icra etmesi mümkündür" diye beyan 
etmişlerdir. Bu görüşe karşı olanların dayandığı delil, yukarıdaki 
hadisleri rivayet eden kimselerin, rivayet ettikleri hadisin beyan etti¬ 
ği tutuma muhalif fetva vermiş olmalarıdır. Sözgelimi, İbn Abbas 
Başkası için namaz kılmayın oruç tutmayın" (Nesei) diye fetva ver¬ 

miştir. Abdurrezzak, aynı şekilde ibn Ömer den de böyle görüş nak¬ 
letmektedir. Tüm bu rivayetlere göre, başlangıçta izin verildiği konu¬ 
da Hz. Peygamber den (s.a) hadis rivayet eden sahabinin, sonradan 
rivayet ettikleri hadisin hilafına fetva vermeleri nasıl mümkün olabi¬ 
lir? • 

Şu husus iyice bilinmelidir ki, vekaleten ibadet, ancak sözkonusu 
ibadete niyet ettikleri halde, birtakım zorunluluklar nedeniyle yeri¬ 
ne getirme fırsatı elde edemeyen kimselere bir yarar sağlayabilir. Ak¬ 
si takdirde ömrü boyunca hacca gitmeyi düşünmeyen bir kimse için 
binlerce kez hacca gidilse bile, ona bir yaran olmaz. Aynı husus bor¬ 
cu olan kimseler için de böyledir. Nitekim ömrü boyunca borcunu 

ödemeyi düşünmeyen bir kimse, borçlu olduğu halde vefat etse ve 
vefatından sonra bu şahsın borcunu başkalan ödese bile Allah ka¬ 
tında o kimse yine borçlu kabul edilir. Bu şahıs, yaşarken borcunu 
ödemeyi istemiş ama ödeyememiş olursa ve onun yerine bir başkası 
borcunu öderse o takdirde böyle bir günahdan kurtulabilir. 
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40 Şüphesi* kendi (emek ve) çabası da görülecektir.39 

41 Sonra öna en eksiksiz karşılık verilecektir. 
42 Elbette son vanş Rabbine olacaktır. 
43 Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur,40 

44 Doğrusu, öldüren ve dirilten de O'dur. 
45 Doğrusu, çiftleri, erkek ve dişiyi, yaratan da O'dur. 

46 Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman.41 
47 Gerçek şu ki, diğer diriltme (yeniden neş'et) de O'na aittir.42 
48 Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip-hoşnut 

kıldı.43 

49 Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi de O’dur.44 
50 Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.43 

AÇIKLAMA 

39. Yani, "Ahirette herkesin hesabı görülecektir". Bu cümlenin ön¬ 
ceki cümleden hemen sonra zikredilmiş olması, sözkonusu kaidele¬ 
rin, dünyadaki ekonomik sistemle ilgili olmayıp, ahiretteki ceza ya 
da mükafat ile ilgili olduğunu gösteriyor. Kuranın bir tek ayetinden 
yola çıkarak, ayetin siyak ve sibakıyla uyum arzetmeyen, üstelik di¬ 
ğer ayetlere ters düşen bir sonuca varmak, doğru bir yöntem değil¬ 
dir. 

40. Yani, ferah da gam ve keder de Allah tarafmdandır. İyilik ve kö- 
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tülük, müsibet ve refah, Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dolayısıyla hiç 
kimse başka birinin kısmet ve nasibini değiştirmeye muktedir değil¬ 
dir. 

41. İzah için bkz. Rum an: 27-30, Şura an: 77 
42. önceki ayetle birleştirerek okuduğumuzda, (tertib-i kelam¬ 

dan), bu ayetin ölümden sonraki hayatın mümkün oluşuna bir delil 
olarak öne sürüldüğü sonucuna vannz. Yani ölüm ancak Allah ın 
elindedir. Bir damla sudan (nutfeden) insan gibi bir varlığı yaratmış 
ve aynı şekilde iki cinsi (erkek-kadın) meydana getirmiştir. Bu ba¬ 
kımdan, insanları yeniden diriltmek O'nun için güç bir iş değildir. 

43. " " kelimesine müfessirler ve lügat alimleri çeşitli anlamlar 
vermişlerdir. 

a) Katade nin îbn Abbas’dan rivayet ettiğine göre, "erda" (razı etti) 
demektir. 

b) îkrime’nin yine İbn Abbas’dan rivayet ettiğine göre, "kanna" 
(tatmin etti) demektir. 

c) İmam Razi, insanın ihtiyacı daşındakinin "ekna" olduğunu öne 
sürer. 

d) Ebu Ubeyde ve diğer lügat alimleri, "ekna’nın "kuneyve’ den tü¬ 
rediğini ve muhafaza edilmiş kalıcı mal, (ev, arazi, bağ, bahçe, hay¬ 
vanlar vs.) anlamına geldiğini söylerler. 

e) İbn Zeyd ise diğerlerinden ayn olarak, "ekna" kelimesini "efkar" 
(fakirleşmiş) şeklinde yorumlar. Yani. Allah dilediğini zengin, diledi¬ 
ğini fakir kılar. 

44. Gökteki en parlak yıldızın ismi Şi’ra dır. Bu yıldıza. "Merze- 
mü’l-Cevaza" "El-Kelb’ul-Ekber". "el-Kelb’ul-Cebbar", Şiru’l-Ebur" 
gibi isimler de verilmiştir. Bu yıldız, güneşten 23 kat daha parlaktır 
ve onun ışığı yeryüzüne 8 yılda ulaşır. (Yani, arada 8 yıllık bir mesafe 
vardır.) Dolayısıyla güneşten küçük ve daha az parlak görünür. Mı¬ 
sırlılar, doğduğu zaman Nil nehrinin bereketini artırdığına inandık¬ 
ları için bu yıldıza taparlardı, aynca bu yıldızın Nil’in bereketinin 
müsebbibi olduğuna inanırlarmış. 

Yine cahiliye döneminde Araplar, yıldızların insan hayatına etkisi 
olduğuna inanırlar ve Şi’ra yıldızına taparlardı, özellikle Kureyş in 
komşu kabilesi olan Huzaa. bu yıldıza tapmakla tanınırdı. Yukarı¬ 
daki ayet ile. şöyle demek isteniyor. "Sizlerin nasibi Şi’ra yıldızına 
bağlı değil, onu yaratan Allah'ın elindedir." 

45. "Adeni’l-Ûla" ile Hz. Hûd (a.s)ın kendilerine azab gönderilen 
kavmi kastolunmaktadır. Onların içinde mü'minler kurtulmuştur, 
işte onların evlatları da "Adeni’l-Uhra” ya da "Adeni’l-Sani” adıyla ta¬ 
ranmışlardır. 
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51 Semûd'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı. 
52 Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha az¬ 

gındılar. 
53 Altı üstüne gelen (Lût kavminin) şehirlerini de O yerin dibine ge¬ 

çirdi. 
54 Böylece ona (o topluma) sardırdığını sardırdı.46 
55 Öyleyse,47 Rabbinin hangi nimetlerinden kuşkuya düşmekte¬ 

sin?48 
56 Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.49 
57 O yaklaşmakta olan yaklaştı50 

58 Onu Allah'ın dışında ortaya çıkaracak başka (hiç bir güç yok¬ 
tur.51 

59 Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?52 

60 (Alaylı) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.53 

AÇIKLAMA 

46. Burada Hz. Lût (a.s)'ın kavmi kastolunmaktadır. 'Onlan neler 
kapladı neler" ifadesi ile de, altında Lût kavminin gömülü kaldığı Lût 
gölü kastolunmaktadır. 

47. Bazı müfessirlere göre bu ifadeler Hz. İbrahim ile Hz. Musa'nın 
sahifelerinin bir bölümüdür. Bazı müfessirler ise 54. ayetle birlikte 
söz konusu sayfalar hakkındaki açıklamaların sona erdiği ve yeni 
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bir konunun başladığı görüşündedir. Ancak siyak ve sibak dikkate 
alındığında ilk görüşün daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
sonraki ibareden (Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır) anlaşıldı¬ 
ğına göre. Hz. İbrahim'in ve Hz. Musa'nın sayfalan önceki uyancılar 
olarak zikredilmiştir. 

48. " " münakaşa etmek, tartışmak ve şüphelenmek anlam¬ 
larına gelir. Bu ayet Kur'an'ı okuyan herkese hitap etmektedir. Şöyle 
denilmektedir: 

"önceki peygamberleri yalanlayan toplumlaruı kötü sonlarım 
bilmenize rağmen, onlann izlerini takip ediyorsunuz, önceden 
helak olan toplumlar da Allah’ın nimetleri hakkında şüpheye düştü¬ 
ler ve "bu nimetleri sadece Alah vermiyor, O'nun ortaklan da var" di¬ 
yerek peygamberlerle tartışmaya başladılar. Sonuçta peygamberle¬ 
rin kendilerine getirdiği tevhid akidesini yalanladılar. Sizler o top- 
lumlann bu şüphe ve tartışmalar dolayısıyla helâk olduklannı ve 
sizlerin de akıbetinizin aynı olacağım düşünemiyor musunuz?” 

Burada Ad. Semud ve Nuh kavimlerinin Hz. İbrahim'den (a.s) ön¬ 
ce yaşadıklarına ve Hz. Lût’un (a.s) onun çağdaşı olduğuna dikkat 
edilmelidir. Dolayısıyla bu tartışma. Hz. İbrahim'in sayfalanmn bir 
bölümü olamaz. 

49. Bu cümleyi müfessirler şu şekilde izah etmişlerdir. 

a) Korkutucu (Nezir) Hz. Muhammed’dir (s.a). 

b) Kur'an'dır. 

c) Önceki ayetlerde de zikri geçen kavimlerdir. Bize göre 3. şık da¬ 
ha makûldür. 

50. Yani. "Ne acelesi var. nasıl olsa düşünecek çok zaman bulunu¬ 
yor" diye zannetmeyin. Aslında sîzlerden hiçkimse ne kadar zamanı 
olduğunu ölümün veya kıyametin ne zaman kendisine gelebileceği¬ 
ni bilmez. Dolayısıyla vaktin erken olduğu zannına kapılmayın. Şim¬ 
di aldığınız nefesten sonra yine nefes alıp alamayacağınızı bilemezsi¬ 
niz. 

51. Yani, kıyamet saati geldiğinde ne sizlerin. ne de tanrılarınızın 
gücü onu durdurmaya yetmeyecektir. Allah dışında hiç kimse onun 
gelişini durduramaz.' 

52. "Bu söz" ile Rasûlullah a (s.a) nazil olan vahiy kastolunmakta- 
dır. Yani "Onun tebliğ ettiği mesajda hayret edilecek ne var ki. şaşı¬ 
yorsunuz?" 

53. Cehalet ve dalâletinize ağlamanız, üzülmeniz gerekirken, sizler 
tam tersine hakla alay etmektesiniz. 
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61 Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz.54 

62 Hemen, Allah'a secde edin ve (yalnızca O'na) kulluk edin.55 

AÇIKLAMA 

54. " ^3^-" lügat alimlerine göre iki anlama gelir. îbn Abbas. İkli¬ 
me ve Ebu Ubeyde Nahvi’nin görüşüne göre. Yemen dilinde "Semud" 
şarkı türkü için kullanılır. Kafirler, Kur an ı başkaları duymasın diye 
yüksek sesle şarkı söylerlerdi. Diğer anlamı ise İbn Abbas ve Müca- 
hid’e göre kibir ve gururla başı dik tutmak demektir. Mekkeli müş¬ 
rikler, Rasülullah’ın (s.a) yanından geçerken, ondan nefret ederek 
başlarını dik tutarlarmış. Nitekim Ragıb el-İsfehani de aynı görüşü 
kabul eder. Katade’ye göre, "Ğafilun" Said b. Cübeyr'e göre ise "Mua- 
rizun" anlamına gelir. 

55. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî ve çoğu alimlere göre, bu ayet 
üzerinde secde vaciptir. İmam Malik bu ayet okunduğunda secde 
ederdi. (Kadı Ebu Bekir, İbnu'l Arabi. Ahkamu'l-Kur'an) Fakat o. bu 
ayet üzerinde secde etmenin vacip olmadığı kanaatindedir. İmam 
Malik'in. kanaati şu rivayete dayanır. Zeyd b. Sabit ten rivayet edil¬ 
diğine göre O, Hz. Peygamber’e Necm Suresi ni okumuş ve Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) secdeye gitmemiştir. (Buhari. Müslim. İmam Ahmed, 
Tirmizi, Ebu Davud. Nesei) Fakat bu rivayet sözkonusu ayeti okudu¬ 
ğumuzda secde etmemize mani teşkil etmez. Çünkü -muhtemelen- 
Rasûlullah o anda herhangi bir neden dolayısıyla secde etmeyip da¬ 
ha sonra secde etmiş olabilir. Başka bir rivayette. Rasûlullah'ın bu 
ayet üzerinde secde ettiği açıkça ortadadır, fbn Mes'ud. İbn Abbas, 
Muttalib b. Ebi Vedea’nın ittifakla rivayet ettiklerine göre Hz. Pey¬ 
gamber, Harem-i Şerif de ilk olarak bu sureyi okumuş ve müşrikler¬ 
de dahil herkes onunla birlikte secde etmiştir. (Buhari. İmam Ah¬ 
med. Nesei) İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre, "Rasülullah na¬ 
mazda Necm Suresi ni okumuş ve bu ayet üzerine secde ederek sec¬ 
dede bir süre beklemiştir" (Beyhaki, İbn Merduye) Sabburatu'l-Cü- 
heyni’den rivayet edildiğine göre. Hz. Ömer, sabah namazında Necm 
Suresi ni okuyup secde etti, sonra kalkıp Zilzal Suresi ni okuyup ru- 
ku etti. (Said b. Mensur) İmam Malik’in "Muvatta" adlı eserinde, 
"Kur an da Secde" bölümünde. Hz. Ömer'le ilgili bu rivayet kayıtlı¬ 
dır. 

NECM SURESİNİN SONU 
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54 
• 

KAMER SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adını birinci ayette geçen "el-Kamer" kelimesinden al¬ 
mıştır. 

Nüzul Zamanı: Surede geçen "Şakku'l-Kamer" (ayın yarılması) ola¬ 
yından dolayı, surenin nüzul zamanı tespit edilebilmektedir. Mu- 
haddisler ve müfessirler, bu hadisenin (ayın yarılması) hicretten 5 
yıl önce Mina'da vuku bulduğu konusunda müttefiktirler. 

Konu: Bu surede, Rasûlullahin (s.a) davetine karşı inatçı bir tavır 
takınmalarından dolayı kafirler ikaz edilmektedirler. Ayın yarılması 
mucizesi, Hz. Peygamber‘in (s.a) haber verdiği kıyametin gerçekliği¬ 
ne ve yakın oluşuna apaçık bir işarettir. Ay gibi büyük bir küre onla- 
nn gözü önünde yarılmış ve iki parçaya aynlmıştır. öyle ki bir parça 
dağın bir tarafında diğer bir parça dağın öbür tarafında görülmüş ve 
sonra tekrar bir araya gelerek birleşmiştir. Bu olay kainatın ezeli ve 
ebedi olmadığının açık bir delilidir. Kainatın bir sonu vardır ve bu ni¬ 
zam her an alt-üst olabilir, olacaktır da. Büyük yıldız ve gezegenler 
birbirleriyle çarpışabilirler ve infilak edebilirler. Dolayısıyla bu olay- 
lann manzarasının tıpkı Kur an da çizildiği gibi vuku bulması müm¬ 
kündür. Hatta bu anlatılanlar, kıyametin başlangıcıdır ve onun geli¬ 
şi uzak değildir. Zaten o sürekli yaklaşmaktadır. İşte Hz. Peygamber 
(s.a), aym yarılması olayım bu nedenden dolayı, halka göstermiş ve 

"şahit olunuz" demiştir. Ancak kafirler ona inanmadıkları gibi, ayrı¬ 
ca inkarları üzerinde direnmişlerdir. Üstelik bu mucizeyi bir sihir 
olarak nitelemişlerdir. Surede, aynı şekilde inaçtı bir tavır sergile- 
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yen kafirler uyanlmaktadır. 
Girişte, kafirlerin nasihat ve tebliği anlamadıkları, tarihten ders 

almadıkları ve apaçık ayetleri gördükten sonra bile, inanmadıkları 
beyan edilmektedir. Onlar kıyamet günü, kabirlerinden çıkıp mah¬ 
şer meydanında, Allah'ın huzurunda koşarak gidecekleri zaman 
inanırlar. 

Daha sonra, kafirlere, Nuh kavini. Ad kavmi, Semud, Lut ve Fira- 
vun-'un kavminin tarihçesi beyan edilmekte ve bu kavimlerin pey¬ 
gamberlerini yalanladıkları için azaba çarptırılarak ne feci bir sonla 
karşılaştıkları açıklanmaktadır. Bu kavimlerin isimleri tek tek belir¬ 
tilerek "Kur’an'm bir öğüt ve azabdan kurtuluşun bir yolu olduğu ve 
geçmiş kavimlerin akıbetinden ders alarak doğru yola giren bir kav¬ 
inin, önceki kavimlere gelen azabtan kurtulacağı' bildirilmektedir. 
Şimdi bu kadar kolay bir yoldan ve öğütten yüz çevirmek, dolayısıyla 
azabın gelmesi için ısrar etmek, akılsızlığın ta kendisi değil midir? 

Geçmiş toplumlann ibret verici tarihlerine değinildikten sonra 
kafirlere hitap edilerek şöyle denilmiştir, "önceki toplumlar da sizler 
gibi inatçılık yapmışlar ve azaba uğramışlardı. Şimdi sizler de aynı 
yolu takip ederseniz aym sonuçla karşılaşırsınız. Çünkü sizler, her¬ 
halde bu kuraldan istisna edilerek, azaptan kurtulacak değilsiniz. 
Şayet kabilenizin gücüne güveniyorsanız, güvendiğiniz bu gücü zelil 
edecek ve sizlere diz çöktürecek o vakit pek uzak değildir. Bilin ki kı¬ 
yamet günü ahiretteki durumunuz çok daha kötü olacaktır." 

Surenin sonunda, Allah'ın kıyamet için büyük bir hazırlık döne¬ 
mine ihtiyaç duymadığı ve O nun bir emrinin kafi geleceği bildiril¬ 
mektedir. Fakat bu kainatın nizamı ve insanoğlunun kaderi tayin 
edilmiştir. Dolayısıyla herşey bir takdire bağlanmış, Kıyametin vakti 
tayin edilmiştir ve tayin olunan vakit vuku bulacaktır. Buna göre 
kıyamet, herkesin istediği zamanda gelecek değildir. Şayet sizler 
onun meydana geleceğine inanmıyorsanız dilediğiniz gibi davranın 
ve fakat bilin ki, her hareketiniz kaydedilmektedir ve sonunda bu 
davranışlarınızdan hesap vereceksiniz. 



Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Kıyamet-saati yakınlaştı ve ay da yarıldı.1 

2 Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen 
bir büyüdür"2 derler. 

3 Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)lanna uydular;3 oysa her 
iş sonunda kendi amacına vanp karar kılacaktır.4 

4 Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp 
vazgeçirtecck nice haberler geldi. 

5 (Ki her biri) Doruğunda-olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarıp-kor- 
kutmalar bir yarar sağlamıyor. 

AÇIKLAMA 

1* yarıldı" ifadesi kıyametin meydana geleceği saatin yakın 
oluşunu ve bu kainatın çöküşünün başladığına bir işarettir. Ayrıca 
Ay gibi büyük bir kürenin yarılması, meydana geleceği bildirilen kı¬ 
yametin apaçık bir delilidir. Çünkü Ay yanlabiliyorsa eğer, yıldızla¬ 
rın da bulundukları eksenden ayrılmaları mümkündür. Dolayısıyla 
kainattaki nizam her an alt-üst olabilir. Kainat nizamı içerisinde hiç¬ 
bir şey, bir diğerinden bağımsız olmadığı için sonsuza değin devam 
etmesi, bu nizam için mümkün değildir. İşte kıyamet, bu imkansız¬ 
lığın doğal bir sonucudur. 

Bazıları bu ifadeden 'Ay yarılacak" şeklinde bir anlam çıkarmış¬ 
lardır. Gerçi Arapça bakımından böyle bir anlam mümkün görülü¬ 
yorsa da ayetin siyak ve sibakından bu anlam çıkmaz. Çünkü birin- 



46 TEFHİMU'L KUR AN 54 / Kamer Suresi 

cisi, böyle bir anlam verdiğimizde, birinci cümle (Kıyamet yaklaştı) 
manasız olur. Şayet Ay, bu ayetin indiği zamana kadar yanlmamışsa 
ve gelecekte yanlacaksa, o takdirde Kıyamet yaklaştı" demek bir an¬ 
lam ifade etmez. Zira, gelecekte meydana gelecek bir olay, kıyametin 

geleceğine nasıl delil teşkil eder? İkincisi, böyle bir anlam verdiğimiz¬ 
de, önceki cümle ile daha sonraki cümle arasında bağlantı kopar ve 
ilk ayet ile irtibat kesilir. Nitekim ilerideki ibareden, sözkonusu mu¬ 
cizenin kıyametin vukuuna delil olmak üzere açıkça gösterildiği an¬ 
laşılmaktadır. Ancak kafirler, bu mucizeden bir ders almadıkları gi¬ 
bi, üstelik onu bir sihir olarak nitelemişler ve kıyametin vukuunu 
inkar etmişlerdir. Dolayısıyla ifadeyi (aslında olduğu gibi) 'Ay yarıl¬ 
dı'' şeklinde kabul edersek şayet, o zaman siyak ve sibaktan anlamlı 
bir cümle ortaya çıkar. Aksi takdirde, aşağıdaki gibi anlamsız 

olur. 
"Kıyamet yaklaştı, Ay yarılacak (!) Bir mucize görseler hemen yüz 

çevirirler ve "süregelen bir büyüdür" derler. Yalanladılar, nefisleri¬ 
nin arzusuna ve heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bula¬ 
caktır." 

Özetlersek, Kur an ın ayetlerinden. Ayın yarılması hadisesinin 
vuku bulduğu, yani Aym yanldığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim, 
bu konuda gelen rivayetleri dikkate almasak dahi. Kuranın kendi 

ifadelerinden bile, bu olayın vuku bulduğunu anlayabiliriz. Yine, 
hadis ve tefsir kitaplarının bu olayın vuku bulduğunu bize aktardığı¬ 
nı belirtmeliyiz. Bu rivayetler, Buhari, Ibn Cerir, Beyhaki, Taberani, 
lbni Merduye, Ebu Naim el-îsfehani gibi bir çok muhaddisten Hz. 
Ali, Ibn Mes'ud, Ibn Abbas, Ibn Ömer, Huzeyfe, Enes b. Malik ve Cü- 
beyr b. Mutim gibi bir çok sahabe kanalıyla nakledilmiştir. Bu saha¬ 

belerden üçü (Ibn Mes'ud, Huzeyfe ve Cübeyr) hadiseyi bizzat gör¬ 
müşlerdir. İki sahabeden biri (Ibn Abbas) o dönemde daha doğma¬ 
mıştı ve diğeri (Enes b. Malik) küçük bir çocuktu. Ancak her ikisi de 
Hz. Peygamberin (s.a) sahabesi olması nedeniyle, bu bilgilerini diğer 

sahabelerden almış olmalıdır. 
Tüm bu rivayetler, birlikte ele alındığında bu olayın hicretten 5 yıl 

önce vuku bulduğu anlaşılır. Olayın vuku bulduğu gün aym ondör- 
dü idi ve ay yeni yeni yükseliyordu. Aniden ikiye aynlıp bir parça, da¬ 
ğın bir tarafında, diğer parça, dağın öbür tarafında görülmüş ve bu 
manzara bir saniye kadar sürmüştür. Bu esnada Hz. Peygamber 
(s.a) Mina'da bulunuyordu ve halka bu manzarayı işaret ederek. 
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"Şahit olunuz" dedi. Ancak kafirler, "Muhammed bizi büyülediği için 
ay bize bu şekilde görüldü" dediler. Fakat bazıları da, "Muhammed 
bizleri (buradakileri) etkileyebilir, ama herkesi etkileyemez. Böyle 
bir hadiseye şahit olup olmadıklarını dışarıdan gelenlere soralım de¬ 
diler ve başkalarına bu olayı görüp görmediklerini sordular. Onlar 
bu olayı gördüklerini söylediler. 

Enes b. Malik'den rivayet edilen hadislerde, bu hadisenin iki kez 

vuku bulduğuna dair bazı yanlış anlamalar vardır. Onun dışında sa¬ 
habeden hiçkimse bu hadisenin iki kez vuku bulduğuna dair bir şey 
söylememiştir. Enes "in (r.a) rivayet ettiği hadislerde "merreteyn" (iki 
kez), "firkateyn" (iki parça) ’şakkateyn" gibi ifadeler kullanılmıştır. 
Kur an ise, bir kez vuku bulduğunu öne sürer. Doğrusu da, bu ola¬ 
yın bir kez vuku bulmasıdır. Aynca, Hz. Peygamber "in (s.a) bir par¬ 
mağını Ay a doğru uzattığı ve Ay'ın ikiye bölündüğü, bir parçasının 
Rasûlullah'ın (s.a) yakasından içeri girip kolundan çıktığı şeklindeki 
efsanelere gelince, bunların aslı yoktur. 

Bu bağlamda şu tür sorular sorulabilir: 
a) Bu mucizenin hakikati nedir? 

b) Bu, Rasululah'ın peygamberliğini ispat sadedinde bir mucize 
miydi? 

c) Bu, Allah tarafından gerçekleştirilen bir hadise olup, Rasûlul- 
lah'ın bu olayla kıyametin vuku bulması ve yakın olması konusunda 
halkın dikkatini çektiği bir delil midir? 

İslâm alimlerinin önemli bir bölümü, bu olayı, kafirlerin isteği 
üzerine Rasûlullah'ın gösterdiği bir mucize olarak niteler. Bu görüş 
Enes b. Malik ten gelen rivayetlere dayanmaktadır. Oysa Enes in dı¬ 
şında hiçbir sahabe olayı bu şekilde rivayet etmemiştir, lbn-i Hacer 
Fethul-Bari adlı eserinde, "Enes in dışında hiçbir sahabeden Rasû- 
lullah'ın bu mucizeyi kafirlerin isteği üzerine gösterdiği şeklinde bir 
rivayete rastlamadım." demektedir. (Şakk'ul-Kamer Babı) Aynca 
Ebu Naim el-lsfehani, "Delailü'n-Nübüvve" adlı eserinde, bu konuda 
İbn Abbas'dan bir rivayet nakletmiştir, ama senet bakımından zayıf¬ 
tır. Sağlam senedlerle bu konuda İbn Abbas'tan ne kadar hadis riva¬ 
yet edilmişse, hiçbirinde bu mucizenin kafirlerin isteği üzerine vuku 
bulduğundan bahsedilmemiştir. Üstelik Enes b. Malik ve İbn Abbas, 
bu olayın çağdaşı değillerdir. Çağdaş olan sahabeden hiçbirisi de 
(İbn Mes'ud, Huzeyfe, Hz. Ali, Cübeyr b. Mutim, İbn Ömer) bu muci¬ 

zenin, kafirlerin Hz. Peygamberden (s.a) nübüvvetini ispat etmesi 
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için mucize talebinde bulunmaları üzerine meydana geldiğini zikret- 
memişlerdir. Zaten bu olayın, Kur’an da nübüvvetin (peygamberli¬ 
ğin) bir delili olarak vuku bulması, Kureyşlilere kıyametin geleceğini 
haber veren Hz. Muhammed'in (s.a) nübüvvetini dolaylı olarak doğ¬ 
rular. 

Bu mucizeye karşı itiraz edenler, iki şekilde itiraz etmişlerdir. 

a) Koskoca Ay Küresinin ikiye ayrılması ve yüzbin millik bir mesa¬ 
feden sonra, tekrar birleşmesi mümkün değildir. 

b) Şayet bu hadise vuku bulmuş olsaydı Dünya Tarilıi ve Yıldız Bi¬ 
limleri kitaplarında olması gerekirdi. 

Fakat bu her iki itiraz da çok yüzeyseldir. İlk itiraz, insan bugün¬ 
kü bilgi seviyesinde olmasaydı, belki tereddütte kabul edebilirdi, an¬ 
cak elimizde bugünkü bilimsel veriler varken, bu itirazı kabul etmek 
imkansızdır. Çünkü son bilimsel verilere göre, büyük yıldızlar patla¬ 
ma dolayısıyla koca parçalara ayrılabilir ve sonra tekrar çekim kuv¬ 
vetiyle birleşebilirler. Bu hadise olduğunda patlama vs. şeklinde bir 
tezahür sözkonusu olmadığından her yerde ve aynı anda görülmesi 
gerekmeyeceğinden, ikinci itiraz da anlamsızdır. Zaten bu olay. Ara¬ 
bistan ve diğer doğu ülkeleri tarafından görülebilirdi. Aynca tarih bi¬ 
limleri ve teknoloji şimdiki kadar gelişmediğinden, bu olayın hemen 
kayıtlara geçmesi ve bu kayıtların incelenerek karşılaştırma yapıl¬ 
ması mümkün değildir. Fakat yine de, Hindistan’ın bir vilayeti olan 
Malabar tarihinde bu olay kaydedilmiştir. Olaya bir Reca (hüküm¬ 
dar) şahit olmuştur. Bu noktada takvimlerin değişmediği sorusuna, 
ayın hızında bir değişme olmadığı ve meteoroloji biliminin şimdiki gi¬ 
bi anında olayı tespit edebilecek derecede gelişmediğinden dolayı, 
olayın kaydedilmediği şeklinde cevap verebiliriz. 

2. Bu, birkaç anlama gelebilin 

a) Gece ve gündüz Muhammed'in elindedir ve bu bir sihirdir. 

b) Bu, çok mükemmel ve sağlam bir sihirdir. 

c) Her sihir geçici olduğu gibi bu da geçicidir. 

3. Yani, onlar kıyameti inkar etmekte kararlıdırlar ve apaçık muci¬ 
zeleri gördükten sonra bile yalanlıyorlar. Çünkü kıyameti kabul et¬ 
mek, onların nefsani arzu ve heveslerinin peşlerinden gitmelerine 
engel olur. 

4. Yani, Rasûlullah'm (s.a) hak davetine karşı, sürdürdüğünüz 
inatçı tavır, sonsuza değin süremez. Her iş gibi bunun da bir sonu 
vardır. Dolayısıyla Rasûlullah ile aranızdaki tartışma sona erecek ve 
neticede onun Hak, sizlerin ise batıl üzerinde olduğunuz ispatlana- 
caktır. 
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6 Öyleyse sen onlardan yüz çevir;5 o çağrıcının 'ne tanınmış, ne görül¬ 
müş' bir şeye çağıracağı gün.6 

7 Gözler 'zület ve dehşetten düşmüş olarak',7 sanki 'etrafa serpilen' çe¬ 
kirgeler gibi kabirlerinden 8çıkarlar. 

8 Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kâfirler 
derler ki: "Bu, zorlu bir gün." 

AÇIKLAMA 

5. Diğer bir ifadeyle. "Onlan kendi haline bırak. Çünkü sen onlara 
en ikna edici deliller getirdin ve kıyameti inkar ettikleri, peygamberi¬ 
ni yalanladıkları için ibret verici cezalara uğrayan kavimlerden tari¬ 
hi örnekler verdin. Şayet tüm bunlara rağmen hâlâ ders almazlarsa 
onlan kendi haline bırak. Onlar kıyamet günü kabirlerinden fırla- 
dıklannda. önceden hakkında kendilerine haber verilen kıyametin 
bir gerçek olduğunu bizzat gözleriyle göreceklerdir. 

6. Yani, onlar, kıyametin vuku bulacağını hiç düşünmüyorlar; 
hatta akıllarına bile getirmiyorlar. 

7. ” ul>." birkaç anlama gelebilir: 
a) Korku içinde.... 
b) Pişmanlık ve utanç içinde... Yani kabirlerinden çıktıklarında, 

daha önce kendilerine haber verilen o günle karşılaşacaklarını ve bir 
hazırlık yapmadıkları için, suçlu olarak Allah’ın huzurunda buluna¬ 
caklarını anlayacaklardır. 

c) Dehşet içinde.... Yani, korkunç kıyamet manzarasından gözle¬ 
rini ayırma gücünü bile kendilerinde bulamayacaklardır. 

8. "Kabirler" ifadesiyle, insanların ölümlerinden sonra defnolun- 
duğu yerlerin kastediliyor olması gerekmez. Kastedilen husus, bir 
kimsenin cesedi nerede olursa olsun, çağrı üzere ayağa kalkacağı 
yerdir. 
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9 Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı:9 böylece kulumuz 
(Nuh)u yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O baskı altına alınıp engellen¬ 
mişti.10 

10 Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben, yenik düşmüş durum¬ 
dayım. Artık sen intikam al." 

11 Biz de bardaktan boşamrcasına akan' bir su ile göğün kapılarını 
açtık. 

12 Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık.11 Derken su, takdir 
edilmiş bir işe karşı (hükmümüzü gerçekleştirmek üzere) birleşti. 

13 Ve onu da tahtalar ve çiviler12(le inşa edilmiş gemi) üzerinde taşı¬ 
dık; 

14 Gözlerimiz önünde akıp-gitmekteydi. (Kendisine ve getirdikleri¬ 
ne karşı) Küfredilip-nankörlük edilmiş olan (Nuh)a bir mükafat olmak 
üzere.13 • 

15 Andolsun, biz bunu bir ayet olarak bıraktık.14 Fakat öğüt alıp-dü- 
şünen var mı? 

16 Şu halde benim azabım ve uyanp-korkutmam nasılmış? 
17 Andolsun biz Kur’an'ı zikr (ile öğüt alıp düşünmek) için kolaylaş¬ 

tırdık.10 Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? 
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AÇIKLAMA 

19. Yani, "O gün herkes, iyi ya da kötü yaptıklan hakkında hesap 
verecektir. İnsanlar hayatta iken ne yapmışlarsa ona göre Ahirette 

ceza ya da mükafat göreceklerdir." şeklindeki haberi yalanlamışlar¬ 
dır. 

10. Yani, onlar sadece Hz. Nuh’u (a.s) yalanlamakla kalmamışlar. 

O na "mecnun” diyerek hakaret etmişlerdir. Hatta O nu tehdit ede¬ 
rek tebliğ görevini ila etmesine engel olmaya çalışmışlar ve O na ha¬ 
yatı zorlaştırmışlardır. 

11. Yani, gökyüzü Allah'ın emriyle yeryüzüne açılmış büyük bir 
çeşmedir adeta. 

12. Bununla, Hz. Nuh'un (a.s) tufandan önce Allah’ın emriyle yap¬ 
tığı gemi kastolunuyor. 

13. " " Yani bu azab. kavminin kendisini yalanladı¬ 
ğı Hz. Nuh'un intikamım almak için gönderilmiştir. Burada geçen 

"küfr" kelimesini "inkar etmek" anlamında ele alırsak, ayetin anlamı 

"Onun söylediklerini inkar ettikleri için, bu azab gönderildi" şeklin¬ 
de olur. Fakat "nankörlük etmek" şeklinde kabul edersek, ayet "Ken¬ 
dileri için bir nimet olan peygamberin kıymetini bilmedikleri için, bu 
azab gönderildi" anlamına gelir. 

14. Yani. "Azab bir ibrettir” anlamında olabilir. Fakat bana göre ib¬ 

ret alameti olan gemidir. Çünkü bu gemi binlerce senedir insanlara. 

Allah'a karşı gelenlerin sonunun ne kadar feci olduğunu ve mü'min- 

lerin nasıl kurtulduğunu anlatmaktadır. Buhari, İbn Ebi Hatim, Ab- 
dürrezzak ve İbn Cerir'in Katade’den nakletmiş oldukları rivayete 
göre. Müslümanlar Irak ve el-Cezire’yi fethettikleri zaman. Cudi Da- 
ğı'run tepesinde bu gemiyi görmüşlerdir. (Başka bir rivayete göre bu 

bölge "Bakımda" isimli bir beldenin yakınındadır) Bazı haberlere gö¬ 
re bu gemi, o dağın tepesinde uçaktan görülmüştür. Arama çalışma¬ 

ları ise hâlâ devam etmektedir. Bkz. Araf an: 47. Hû d an: 46. Anke- 
but an: 25 

15. Bazı kimseler. 'Yessema 1-Kur'an" ifadesini yanlış değerlen¬ 

dirmişlerdir. Onlara göre Kur an, kolay bir kitaptır ve onu anlamak 
için ilme gerek yoktur. Hatta Arapça bilmeksizin, hadis ve fıkıh dik¬ 
kate alınmaksızın tefsir yapılabilir. Oysa siyak ve sibak dikkate alın¬ 

dığında. bu ayetin anlamı şöyle olur. İnsanlara hakikati anlatmanın 
bir vasıtası, geçmiş kavimlerin ibret almaları için başlarına gelen 

kötü akıbetlerdir. Bir vasıta da. Kuranın insanlara doğru yolu gös¬ 

teren delil, va'z ve telkinleridir. Bununla beraber sizler kolay olan 

ikinci yolu bırakıp azaba uğrayan kavimlerin takip ettikleri yola uy¬ 
makta ısrar ediyorsunuz, öyle ki, azab gelmeden inanmak istemi¬ 
yorsunuz. Bu nasihat ve öğütlerin yapılmasının nedeni, azab gelme¬ 

den önce sîzlere kurtuluş yolunu göstermek ve kendiniz için daha 
kolay bir yolu seçerek azabdan kurtulmanızı sağlamaktır. 
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18 Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyanp-korkut- 
mam nasılmış? 

19 Biz, o uğursuz (felâket yüklü ve) sürekli bir günde16 üzerlerine 'ku¬ 
lakları patlatan bir kasırga' gönderdik. 

20 însanlan söküp atıyordu; sanki onlar, kökünden sökülüp-kopmuş 
hurma kütükleriymiş gibi. 

21 Şu halde benim azabım ve uyanp-korkutmam nasılmış? 

22 Andolsun biz Kur'an'ı zikr (ile öğüt alıp düşünmek) için kolaylaş¬ 
tırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? 

23 Semud (kavmi) de uyanları yalanladı. 

24 Dediler ki: "Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız?17 Bu durumda 
gerçekten biz bir şaşkınlık (sapıklık) ve çılgınlık içinde kalmış olu¬ 
ruz." 

25 "Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o, çok yalan söyle¬ 
yen kendini beğenmiş bir şımanktır."18 

AÇIKLAMA 

16. Yani, uğursuzluk bir kaç gün devam etmiştir. Fussilet: 16'da 
'uğursuz günler" tabiri kullanılırken. Hakka: 7 de; Tufan ı 7 gece 8 
gün ardı ardına onların üzerine musallat etti" şeklinde bir ifade kul¬ 
lanılmaktadır. Bu tufanın Çarşamba günü başladığı şeklindeki gö- 
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rüş oldukça meşhurdur. Dolayısıyla bazı kimseler bu görüşe daya¬ 
narak çarşamba gününü uğursuz kabul etmişlerdir. O gün hiçbir 
işe başlamazlar. Nitekim bazı zayıf hadislerde de. bu günün uğur¬ 
suzluğundan bahsedildiği için halk arasında Çarşamba gününün 
uğursuz olduğu şeklinde bir batıl inanç yayılagelmiştir. örneğin İbn 
Merduye ve Hatib Bağdadi nin rivayet ettikleri hadise göre, ayın son 
Çarşambası uğursuzdur ve bu uğursuzluk ayın sonuna değin de¬ 
vam eder, ibn Cevzi bu hadise uydurma derken. İbn Receb. sahih ol¬ 
madığım söyler. Yine Hafız Sahavi bu hadis için 'Tüm rivayet kanal¬ 
larında sağlam değildir" şeklinde görüş bildirirken. Taberani de mu- 
haddislerin bu hadisi zayıf kabul ettiklerini söyler. Bazı hadislerde 
ise. Çarşamba günü sefere çıkmanın, alış veriş yapmanın, tırnak 
kesmenin ve hastalan ziyaret etmenin uğursuz olduğu rivayet edilir. 
Aynca cüzzam hastalığının çarşamba günü başladığı söylenmekte¬ 
dir. Ancak bu hadislerin hepsi de zayıftır ve onlara inanmamak gere¬ 
kir . Araştırmacı olan Munavi, "Çarşamba gününün uğursuzluğuna 
inanmak suretiyle, bir işi yapmayı terketmek ve falcıların inançları - 
na kapılmak haramdır, zira tüm günler Allah ındır. Ve O nun dışında 
hiç kimse fayda ve zarar vermeye muktedir değildir" demektedir. Al- 
lame Alusi ise. Tüm günler Allah'ındır ve dolayısıyla çarşamba gü¬ 
nünün bir özelliği yoktur. Gece veya gündüzün herhangi bir saati bir 
kimse için muvafık olabilirken, bir başkası için otamayabilir. Bunla¬ 
rın hepsi de Allah’tandır ve saat ve günlerin uğursuzluk ile bir ilgisi 
yoktur." demektedir. 

17. Başka bir ifadeyle onlar, Hz. Salih'e (a.s) inanmamak için üç 
neden ileri sürüyorlardı. 

a) Hz. Salih bir insandır ve insanlardan üstün bir varlık değil¬ 
dir. 

b) Kavminin içinden çıkmış bir şahıstır ve dolayısıyla kendilerin¬ 
den üstün değildir. 

c) O. sıradan bir şahıstır. Ne bir kabilenin reisi, ne bir grubun lide¬ 
ri ne de bir gücün sahibidir. Buna rağmen Hz. Salih'in üstünlüğü ne¬ 
den kabul edilsin? 

Onlar, Hz. Salih'in ya insanüstü bir varlık olması gerektiğine veya 
insanüstü bir varlık olmasa da kendi içlerinden olmayıp mucizevi bir 
yolla gelmesi gerektiğine ya da gücü ve şöhreti olan bir kabile reisi ol¬ 
ması gerektiğine inanıyorlardı. Çünkü Allah’ın ancak bu şekilde bi¬ 
rini peygamberlik görevi için seçebileceğini düşünüyorlardı. Nite¬ 
kim Mekkeli müşrikler de aynı cehalet içindeydiler. Zira onlar da Hz. 
Muhammed'in (s.a). peygamberliğini reddedebilmek için aynı gerek¬ 
çeleri öne sürüyorlardı. Yani Hz. Muhammed (s.a) de sıradan insan¬ 
lar gibi alış veriş yaptığı halde ve içimizde doğmuş ve büyümüşken, 
şimdi kalkmış Allah’ın kendisine peygamberlik verdiğini iddia et¬ 
mektedir" diyorlardı. 

18. ” A " kendisini beğenmiş, büyüklük taslayan, büyük laflar 
sarfeden kimse anlamına gelir. 



54 TEFHİMUL KURAN 54 / Kamer Suresi 

« - - ,^V _^ ^ I \ ^ ^ ^ « • - V* 

* ti3j !*-£**/ 

26 Onlar yann, kimin çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şıma¬ 

rık olduğunu bilip-öğreneceklerdir. 

27 Gerçek şu ki biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o dişi 

deveyi kendilerine gönderenleriz. Şu halde sen on lan gözleyip-bekle ve 

sabret. 

28 "Ve onlara, suyun kendi aralannda kesin olarak pay edildiğini ha¬ 

ber ver. Her su alış sırası (kiminse, o ) hazır bulunsun.19 

29 Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı aya¬ 

ğından biçip yere devirdi.'20 

30 Şu halde benim azabım ve uyanp-korkutmam nasılmış? 

31 Çünkü biz onların üzerine bir tek çığlık gönderiverdik. Böylece 

onlar, ağıldaki çalı çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler.21 
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32 Andolsun biz Kur’an’ı zikr (ile öğüt alıp-düşünmek) için kolaylaş¬ 

tırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? 

33 Lût kavmi de uyarılan yalanladı. 

34 Biz de onlann üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız 

Lût ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk;) onlan seher vakti kurtardık; 

35 Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte biz, şükredenleri böyle ödül¬ 

lendiririz. 

36 Oysa andolsun, zorlu yakalamamıza karşı onlan uyarmıştı. Fakat 

onlar, bu uyanlan kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler. 

AÇIKLAMA 

19. Bu. "Biz onlan sınamak için, dişi bir deve göndereceğiz" ayeti¬ 

nin açıklamasıdır. Yani karşılarında birden bire bir deve halkolun- 

muş ve onlara "bir gün bu deve, bir gün sizler kuyu ve çeşmelerden 

içeceksiniz. Devenin su içtiği gün kimse çeşme ve kuyulardan su iç¬ 

mediği gibi, hayvanlanna da su almayacak" denilmiştir. Bu emir Al¬ 

lah'ın Peygamberi tarafından verilmiştir. Kafirler, O Peygamber (Hz. 

Salih) için "Bu adam yalnızdır. Onun arkasında bir cemaat ve güç 

yoktur" diyorlardı. 

20. Bu ifadelerden, bu devenin bir süre aralarında serbest bir şe¬ 

kilde dolaştığı ve onun su içtiği gün kimsenin su almaya cesaret ede¬ 

mediği anlaşılmaktadır. Ancak bir süre sonra kavmin ileri gelenleri, 

bir adamı kışkırtmış ve deveyi öldürmesi için onu teşvik etmişlerdi. 

O adam da kışkırtmalar sonunda, cesaretini göstermek için deveyi 

öldürmüştür. Bundan anlaşıldığına göre, onlar bu deveden çekini¬ 

yor ve arkasında büyük bir güç olduğuna inandıkları için, ona el kal¬ 

dırmaya cesaret edemiyorlardı. Bununla beraber Peygamberin hiç¬ 

bir gücü olmamasına karşın, yine de bu deveyi öldürmekten çekini¬ 

yorlardı. Bkz. A raf an: 58, Şuara an: 104-105 

21. Yani, onların hayvanlan için yaptıklan ahırlann kazıklan za¬ 

manla çürür ve ahır çökerek, harabe haline gelir. Semud kavminin 

hali de tıpkı bu şekilde çürümüş kazıklara benziyordu. 
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37 Andolsun onlar, onun konuklarından da murad almak için baskı 

yaptılar. Biz de onlann gözlerini silip kör ettik. "İşte azabımı ve uyarıp- 
korkutmamı tadın."22 

38 Andolsun onları bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde kararım 

kılmış bir azab yakalayıp-bastınverdi. 

39 Şimdi azabımı ve uyanp-korkutmamı tadın. 

40 Andolsun biz Kur'an'ı zikr (ile öğüt alıp-düşünmek) için kolaylaş¬ 

tırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? 

41 Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar gel¬ 
di. 

42 Onlar bizim ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onlan üs¬ 

tün ve güçlü kudretli olanın yakalama tarzıyla yakalayıverdik. 

43 Sizin kâfirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır?23 Yoksa sizin için 

Kitaplarda bir beraat mi var? 

44 Yoksa onlar; "Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplu¬ 

muz" mu diyorlar? 

45 Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve onlar arkalarını dönüp 

kaçakcaklardır.24 
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AÇIKLAMA 

22. Bu kıssanın ayrıntıları, Hud: 77-83 ve Hicr: 61-74'de geçmiş¬ 
tir. Özet olarak şu şekildedir: Allah bu kavme azab göndermeye ka¬ 
rar verdikten sonra, Hz. Lût'a (a.s) birkaç meleği yakışıklı gençler su¬ 
retinde, misafir olarak göndermiştir. Hz. Lût'un (a.s) kavmi bu genç¬ 
leri görür görmez. O nun evine hücum ederek, Hz. Lût'dan bu genç¬ 
leri kötü emellerine alet etmek için istediler. Hz. Lût onlara öğüt ve¬ 
rerek, bu sapıklıktan vazgeçmelerini ve kendisini rezil etmemelerini 
rica etti. Fakat buna rağmen onlar, eve zorla girmek ve misafirleri al¬ 
mak için uğraştılar. Ancak birden bire hepsinin gözü kör oldu ve et¬ 
raflarını görmez oldular. Bunun üzerine melekler. Hz. Lût'a ailesini 
alarak, sabaha kadar şehri terk etmesi gerektiğini söylediler. Hz. Lût 
şehri terk eder etmez azab bu kavmin üzerine indi. Bu olay, Kitab-ı 
Mukaddes te de aym şekilde nakledilmiştir. 

"O vakit onlar Lût'a hücum ettiler ve tam kapı kırılacakken o 
gençler (melekler), Lût'u içeri çekerek kapıyı kapattılar. Ve birdenbi¬ 
re dışarıda kalanların gözleri kör oldu ve kapıyı aramaktan yorgun 
düştüler." (Tekvin, 19: 9-11) 

23. Burada hitap Mekkeli müşrikleredir. "Geçmiş kavimler küfür 
ve inatçılıkları dolayısıyla azaba uğramışlardı. Şayet aynı yolu takip 
ederseniz, sîzlerin de aynı azaba uğramamanız için bir neden yok¬ 
tur." 

24. Kureyş'in kendisiyle gururlandıkları kuvvetlerinin kırılacağı, 
hicretten 5 yıl önce açıkça beyan edilmektedir. O dönemde bunun 
nasıl mümkün olacağını hiç kimse tasavvur dahi edemezdi. Çünkü 
Müslümanlar o dönemde, bir kısmı çaresizlik içinde Habeşistan'a 
hicret etmeye mecbur olmuştu ve geride kalanlar ise Rasûlullah'la 
(s.a) birlikte Şi'bi Ebi Talib'de kuşatma altındaydılar. Hatta Ku¬ 
reyş'in bu kuşatması yüzünden neredeyse, açlıktan ölecek hale gel¬ 
mişlerdi. Şimdi böyle bir dönemde, bu tablonun tersine dönebilece¬ 
ğini kim düşünebilirdi? 

Ibn Abbas'ın öğrencisi lkrime nin rivayet ettiğine göre, Hz. Ömer, 

"Kamer Suresi nin bu ayeti nazil olduğunda, ben bu dönüp bakacak 
olan topluluğun kim olduğunu merak etmiştim. Ama Bedir de Rasû- 
lullah'ı zırh giymiş vaziyette ileri atılıp bu ayeti okurken gördüğüm¬ 
de, ayette haber verilen topluluğun Kureyşli müşrikler olduğunu 
anladım" demiştir. (Ibn Cerir, îbn Ebi Hatim). 
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46 Daha doğrusu onlara va’dedilen (asıl azab) kıyamet-saatidir. O, kı- 
yamet-saati, 'kurtuluşu olmayan daha korkunç bir bela' ve daha acıdır. 

47 Hiç şüphesiz suçlu-günahkâr olanlar, bir şaşkınlık (sapıklık) ve 
çılgınlık içindedirler. 

48 Ateşin içinde yüzükoyun sürüklenecekleri gün: Cehennemin do¬ 
kunuşunu tadın" (denecek). 

49 Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader ile yarattık.20 

50 Bizim emrimiz, bir göz çarpması gibi yalnızca 'bir keredir'.26 
51 Andolsun biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık.27 Fakat öğül 

alıp-düşünen var mı? 
52 Onların işlemiş olduklan her şey kitaplarda (yazılı)dır. 
53 Küçük, büyük her şey satır satır (yazılı)dır.28 
54 Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler. 
55 Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)m yanında 

doğruluk makamındadırlar. 

AÇIKLAMA 

25. Yani, dünyada hiçbir hadise tesadüf değildir. Herşey bir takdi¬ 
re bağlıdır ve herşey başlar, gelişir ve son bulur. Bu dünyanın hak- 
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kında da bir takdir vardır, devam etmektedir ve bir süre sonra da son 
bulacaktır. Allah'ın tayin ettiği vakit geldiğinde, hiç kimse onun so¬ 
nunu durduramaz ve o vakti ileri veya geri almaya kimsenin gücü 
yetmez. Bu kainat ezeli ve ebedi değildir. Sonsuza kadar devam ede¬ 
mez. Ayrıca bu bir çocuk oyuncağı da değildir ki istenildiği zaman 
parçalanarak, atılsın. 

26. Yani, kıyameti getirmek için bizim ne bir hazırlığa ne de bir za¬ 
mana ihtiyacığımız vardır. Bir emrimiz kafidir. 

27. Yani, şayet bu kainatı Adil ve Hakim bir zat ın yarattığını değil 
de, onun tesadüfen meydana geldiğini zannediyor ve sonunda bir ce¬ 
za veya mükafat olmadığına inanıyorsanız, dilediğinizi yapın. Ama 
takındığınız bu tavır yüzünden, önceki kavimlerin teker teker helak 
edildiklerini de unutmayın. 

28. Yani, hiç kimse yaptıklarının unutulacağı yanılgısına kapılma¬ 
sın. Bilakis her şahıs, grup ve toplumun yaptıkları kaydedilmektedir 
ve vakti geldiğinde onlar önüne serilecektir. 

KAMER SURESİNİN SONU 
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RAHMAN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: İlk kelime olan "Rahman", sureye ad olarak verilmiştir. Bu 
ad, surenin muhtevasıyla da alakalıdır. Zira surenin içinde baştan 
sona kadar Allah’ın rahmeti ve rahmetinin tezahürleri zikredilmiş¬ 
tir. 

Nüzul Zamanı: Genellikle müfessirlerin tümü, bu surenin Mekki 
olduğu görüşündedirler. Gerçi bazı rivayetler, lbn Abbas, İkrime ve 
Katade'nin bu sureyi Medeni olarak niteledikleri şeklinde ise de., bu 
rivayetler diğerlerine ters düşmektedir. Aynca surenin muhtevası, 
diğer Mekki surelerle kuvvetli bir benzerlik göstermektedir. Hatta bu 
benzerlikler, surenin Hicretten çok önceleri Mekke’de nazil olduğu¬ 
nu teyid etmektedir. 

Esna binti Ebu Bekir, şöyle bir rivayette bulunur: "Ben Rasulul¬ 
lah ı Harem-i Şerifte, Hacerül-Esved'in bulunduğu köşede gördüm. 
O dönemde henüz, "sana vahyedileni açıkça tebliğ et" ayeti nazil ol¬ 
mamıştı. Ancak müşrikler, Rasulullah namaz kılarken, "Febi eyyi 
alai Rabbikuma tukezziban" (şimdi Rabbinizin hangi nimetini ya¬ 
lanlıyorsunuz?" kelimelerini işitiyorlardı." (Müsned-i Ahmed) Bu ri¬ 
vayetten anlaşıldığına göre bu sure, Hicr Suresi nden önce nazil ol¬ 
muştur. 

lbn Ömer’den rivayet edildiğine göre, Rasulullah bir defasında. 
Rahman Suresini okumuş (ya da bu sure onun huzurunda okun¬ 
muş) ve sonra "Niçin sizlerden cinlerin, Rabbine verdiği gibi bir ce¬ 
vap işitmiyorum?" demiş Sahabe "O cevap nedir ya Rasulullah?" di- 
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ye sorunca, Hz. Peygamber şöyle cevap vermiştin Ben Şimdi Rabbi- 
nizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz?"’ ayetini okuduğumda onlar 
"La bişeyyin min nimeti Rabbina nukezzibu" (Biz Rabbimizin hiçbir 
nimetini yalanlamıyoruz) dediler. (Bezzar, İbn Cerir, İbn Münzir, Da- 
rekutni, İbn Merduyye). 

Aynı olay, Cabir b. Abdullah'ın rivayetinde şu ifadeler ile nakledil¬ 
miştir: "Rahman Suresi'ni dinledikten sonra ortalığı bir sessizlik 
kapladı. Bunun üzerine Rasulullah, " Ben bu sureyi cinlerin Kur an 
dinlemek için geldikleri gece okuduğumda, onların cevabı bundan 
çok daha iyi idi. 

Ben, "Ey cinler ve insanlar topluluğu.şimdi Rabbinizin hangi 
nimetini yalanlıyorsunuz" ayetini okuduğumda onlar "Ey Rabbimiz 
Senin hiçbir nimetini yalanlamıyoruz. Hamd sadece sanadır." dedi¬ 
ler." fTirmizi, Hakim ve Hafız Ebu Bekir el-Bezzar) 

Bu rivayetlerden, Ahkaf: 29-33'de bildirilen, cinlerin Kur an ı din¬ 
leme olayının kastedildiği anlaşılmaktadır. Nübüvvetin 10. yılında, 
Rasulullah Taif yolculuğundan dönerken Nahle vadisinde bir süre 
dinlenmiş ve namaz esnasında Rahman Suresi ni okurken kendisini 
cinler dinlemiştir. Bazı rivayetlere göre, Rasulullah, okuduğu 
Kur an ın başkaları tarafından dinlendiğini biliyordu. Ya da Allah’ın, 
elçisine daha sonra bu hususu bildirip cinlerin verdiği cevabı aktar¬ 
mış olması da mümkündür. 

Ancak Rahman Suresi nin, Hicr ve Ahkâf surelerinden önce nazil 
olduğu kesinlikle anlaşılmaktadır. Yine başka bir rivayetten anlaşıl¬ 
dığına göre Rahman Suresinin, Mekke’nin ilk döneminde nazil olan 
surelerden biri olduğu kesinlik kazanmaktadır. İbn İshak, Urve b. 
Zübeyr’den bu olayı şöyle nakleder. "Bir gün Ashab kendi arasında, 
Kureyşlilerin hiçbir zaman Kur anı dinlememiş olduklarını ve dola¬ 
yısıyla bir kez bile olsa onlara Kur an ı açıktan dinletecek olan şah¬ 
sın kim olacağı hususunda konuşuyorlardı. İbn Mes'ud "Bu işi ben 
yaparım" deyince sahabeler, "Sana eziyet etmelerinden çekiniyoruz. 
Aramızda bu işi yapacak kimse öyle biri olmalı ki, kabilesi güçlü ol¬ 
sun, zira Kureyşliler kendisine bir zarar vermeye kalkıştıklarında, 
kabilesi onu savunur" dediler. İbn Mes’ud ise, "Siz bu işi yapmama 
izin verin, beni Allah muhafaza eder" dedi ve hemen ertesi gün sa¬ 
bahleyin Kureyş'in ileri gelenleri Harem-i Şerif te sohbet ederlerken, 
O Kâbe'de Makam-ı İbrahim'e giderek. Rahman Suresi ni yüksek 
sesle okumaya başladı. Kafirler önce İbn Mes'ud'un ne okuduğunu 
anlamadılar fakat kısa bir süre sonra O’nun, Allah'ın Rasulullah’a 
indirdiği ayetleri okuduğunu farkedince, ona saldırıp, yüzüne-gözü- 
ne vurmaya başladılar. Fakat O buna rağmen Rahman Suresi ni 
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okumaya devam ederek, gücü yettiğince okumaktan vazgeçmedi ve 
sonunda arkadaşlarının yanına, oldukça perişan bir halde döndü. 
O nu bu halde görünce arkadaşları "işte biz de bundan korkuyor¬ 
duk" dediler. îbn Mes'ud ise şöyle cevap verdi: "Allah'ın düşmanları¬ 
nı, karşımda bugünkü kadar zavallı görmedim. Şayet isterseniz ya¬ 
rın yine gidebilirim". Arkadaşları ona, "Bu kadarı kafi. Sen onlara 
dinlemek istememelerine rağmen, dinlettin dediler." (lbn Hişam c. I 
sh: 336) 

Konu: Bu sure, Kuranda, insanlar ile birlikte irade sahibi bir di¬ 
ğer varlık olan cinlere de hitap eden tek suredir. Yani, hem insanla¬ 
ra, hem de cinlere hitab edilmek suretiyle, Allah'ın sayısız nimet ve 
kudretine dikkat çekilmiş ve bu nimet ve kudret karşısında insanla¬ 
rın ve cinlerin acz ve çaresizliğine işaret edilerek, onların Allah'ın 
karşısındaki sorumlulukları vurgulanmıştır. Ayrıca, Allah'a karşı 
gelmenin ve itaat etmemenin kötü sonuçlan ile ona teslim olup, itaat 
etmenin hayırlı sonuçlan anlatılmıştır. Kur an ın diğer bölümlerin¬ 
de. cinlerin de insanlar gibi sorumluluk sahibi varlıklar olduğu, ara¬ 
larında Müslümanların ve kafirlerin bulunduğu, Allah'a itaat eden¬ 
lerin de, isyan edenlerin de, peygamberlere ve kitaplara iman edenle¬ 
rin de, etmeyenlerin de mevcut olduğu beyan edilmiştir. Ancak bu 
surede. Kur an ın ve Hz. Peygamber in (s.a) çağnsımn sadece insan¬ 
ları değil, cinleri de kapsadığı açık bir ifade ile beyan edilmekte¬ 
dir. 

Surenin başlangıcında hitap insanlaradır: zira yeryüzünün hila¬ 
feti onlara verilmiş, peygamberler insanların arasından çıkmış ve 
semavi kitaplar yine insanların dilinde nazil olmuştur. Ancak 13. 
ayette insanlarla cinlere birlikte hitap edilerek, her iki varlığa da ay¬ 
nı çağn yapılmıştır. 

Bu sure, kısa kısa cümlelerden oluşmuş bir tertibe sahiptir. 
1-4. Bu Kur an Allah tarafından nazil olmuştur ve insanlara hida¬ 

yet vererek doğru yolu göstermek, Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. 
İnsanları akıl ve şuur sahibi olarak yaratan da O'dur. 

5-6. Kainatın tüm nizamı Allah'ın izniyle devam etmektedir ve 
Ona tabidir. Bu konuda hiçkimsenin bir müdahalesi sözkonusu de¬ 
ğildir. 

7-9. Allah, bu kainatın nizamını adalet üzere inşa etmiştir. Bu 
yüzden, bu nizamın tabi sınırlan içinde kaim ve kurallan bozup hu¬ 
duda tecavüz ederek dengeyi bozmayın. 

10-25. Allah'ın yaratmış olduğu harikulade mükemmeliyete işa¬ 
ret edilerek, insanlann kendilerinden (gece ve gündüz) yararlandık- 
lan nimetlere dikkat çekilmiştir. 
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26-30. insanlara ve cinlere hitap edilerek, evrendeki herşeyin ge¬ 
çici ve fani olduğuna, ancak Allah'ın zatının bundan müstesna bu¬ 
lunduğu gerçeğine dikkatleri çekilmiştir. Dolayısıyla küçük-büyük 
her mahluk, varlığını sürdürebilmek için Allah'a muhtaçdır. Çünkü 
evrendeki her olay. O nun izin ve emrine binaen vuku bulmakta¬ 
dır. 

31-36. Her iki varlığa da (Ins ve Cin) yakında kendilerine hesap 
sorulacağı, hiçkimsenin ise bu sorgulamadan kaçamayacağı ve kur¬ 
tulamayacağı bildirilmektedir. Çünkü Allah, ins ve cinııi her tarafın¬ 
dan kuşatmışür. "Kaçabilirseniz eğer, kaçın bakalım!" 

37-38. Bu hesap kıyamet günündedir. 
39-45. Suçlu olan insanların ve cinlerin kötü akibetleri bildiril¬ 

miştir. 
46-78. insanlara ve cinlere verilecek olan mükafaat hakkında 

bahsedilerek, bu mükafatın kendilerine, dünyada iken Allah'dan 
korkarak ve bu idrak içerisinde yaşadıkları için verileceği söylenmiş¬ 
tir. 

Bu sure bir hitabe biçimindedir. Coşku ve belagat dolu olan bu hi¬ 
tabede, Allah'ın kudretinin mükemmelliği. O nun Cebbar ve Kahhar 
oluşu birer birer anlatılmıştır. Ceza ve mükafaat en ince ayrıntılarıy¬ 
la beyan edilerek insanlara ve cinlere şöyle sorulmuştur: "Şimdi 
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?' 

Biz ileride "alai" kelimesinin geniş bir anlamda kullanıldığına de¬ 
ğineceğiz. Çünkü bu kelime, sure içerisinde çeşitli yerlerde, çeşitli 
anlamlarda kullanılmıştır. Cin ve insanlara soru şeklinde yöneltilen 
bir ifade, mahal ve mevki itibariyle özel anlamlar taşımaktadır. 



Cüz : 27 TEFHİMU'L KUR AN 65 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Rahman (olan Allah). 
2 Kur'an'ı öğretti.1 
3 İnsanı yarattı.2 

4 Ona beyanı öğretti.3 
5 Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.4 
6 Bitki5 ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.6 

AÇIKLAMA 

1. Yani, "Kur an daki talimatların kaynağı, bir insan değil. Rah¬ 
man olan Allah'tır" Burada, bu talimatların nasıl gönderildiğinin 
açıklanmasına gerek duyulmamıştır, zira bu talimatları zaten Hz. 
Peygamber in (s.a) ağzından işittikleri için, kendisine vahyolunduğu 
doğal olarak bilinmekteydi. 

Böyle bir açılışın gerçek maksadı, Kur'an'ın, Hz. Muhammed’in 
(s.a) bir eseri olmayıp Allah'ın nazil ettiği bir vahiy olduğunun vurgu - 
lanmasıdır. Aynca Allah'ın diğer sıfatlan yerine "Rahman" sıfatının 
kullanılmış olması da, Özel bir anlam içerir. Yani, bu sözleri nazil et¬ 
mesi, Allah'ın rahmetinin bir gereğidir. Çünkü O nun Rahmeti, ken¬ 
di mahlukatmı karanlıkta bırakmaya elvermez. İşte bu yüzden 
Kur an bir yol gösterici, dünyada ve ahirette kurtuluşun bir vasıtası 
olmak münasebetiyle gönderilmiştir. 

2. Diğer bir ifadeyle, insanı yaratan Allah olduğu için, insana bir 
gayeye mebni bir yol göstermek de O'na düşer. Bu bakımdan, Al¬ 
lah’ın Kur an ı bir yol gösterici olarak göndermesi, Rahman sıfatı ya¬ 
nında "Hâlık" sıfatının bir gereğidir. Çünkü bir şeyi yaratan, onun 
yaratılış nedenini bileceğinden fonksiyonunu da belirler. Dolayısıy¬ 
la Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş olması gayet doğaldır. Şa¬ 
yet böyle olmasaydı, bu şaşılacak birşey olurdu; zira bir şeyi yarata- 
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mn onun nedenini bilmemesi ve fonksiyonunu belirlememesi müm¬ 
kün değildir. Allah, kainatın ve içindeki her mahlukun yaratılış ga¬ 
yesini belirlemiş, ona bir yol çizmiş ve bu yolda yaratılış gayesine uy¬ 
gun yürümesi için onu görevlendirmiştir. Hatta insanın bedenini, 
saçının her telini, küçücük hücrelerin fonksiyonlarını bile belirle¬ 
miştir. Bu, onların yaratılışından önce takdir edilmiştir. Buna rağ¬ 
men, insan gibi bir varlığı yol göstericisiz bırakmak nasıl mümkün 
olabilir? Bu husus. Kur an da çeşitli yerlerde ve çeşitli konularla da 

açıklanmıştır. 
"Doğru yola iletmek bize aittir" (Leyi: 12) 
"Doğru yolu göstermek Allah a aittir" (Nahl: 9) 
(Firavun) "Rabbiniz kim ey Musa? dedi, (Musa) Rabbimiz, herşeye 

rratlhşını verip, sonra onu doğru yola iletendir dedi." (Taha: 49- 

rx) 
Yani, Allah bu kainatın nizamı içerisinde herşeyin vazifesini tayin 

etmiştir. Bu, kendi başına öyle kuvvetli bir delildir ki, ön yargısız dü¬ 
şünen herkes, "İnsana Allah tarafından bir peygamber gelmesini ve 
bir kitap gönderilmesini" gayet doğal karşılamak zorunda kalır. 

3. "el-Beyan" kelimesinin bir anlamı, insanın kendi maksadını 
açıklaması, değeri ise. hayır ve şer arasındaki farkın açıklanması de¬ 
mektir. Bu her iki anlamı da taşıyan küçük cümle ile (Ona beyanı öğ¬ 
retti) deliller tamamlanmıştır. Çünkü insanları hayvanlardan ayı¬ 
ran en önemli özellikler, konuşmak ve açıklamaktır. Bu özellikleri, 
insanın diğer varlıklardan üstünlüğünü ortaya koyar. Bu sadece ko¬ 
nuşma özelliği değildir. Zira konuşmanın ardında akıl, şuur, idrak, 
fehim gibi yenetekler vardır ki, bunlar olmaksızın konuşmak müm¬ 
kün değildir. Dolayısıyla insanda konuşma melekesinin olması, 
onun şuur ve irade sahibi olmasının delilidir. Kendisine böylesine 
yetenekler bağışlandıktan sonra, elbette insanın hidayeti şuursuz 
varlıklannki gibi olacak değildir. Aynca insanoğlunun bir diğer özel¬ 
liği de ahlâk duygusudur. İşte bu yüzdendir ki, insan gayet doğal 
olarak iyi-kötü. haklı-haksız. zulüm-adalet, doğru-yanlış arasında¬ 
ki farkları anlar ve ahlâksızlık bataklığına gömülse dahi, bu özelliği¬ 
ni tamamen yitiremez. Bu özelliklerinin gereği olarak, insanlığın hi¬ 
dayeti, cebri ve tabii kanunlara göre değil de vicdana ve şuura dayalı 
olarak düzenlenmiştir, örneğin balığın yüzmesi, kuşun uçması ve 
insanın organlarının faaliyeti için her hangi bir eğitime ve öğretime 
gerek yoktur. Çünkü fıtraten nasıl görevlendirilmişlerse, o şekilde 
hareket etmek zorundadırlar. İnsanlar, kendi hay atlan için kitapla- 
n, tebliğ ve telkinleri, okuma ve yazmayı, mantığı, eğitim ve öğreti¬ 
min bir vesilesi olarak kabul edip doğal yeneteklerini bu konuda ye¬ 
terli kabul etmezler. O halde insanı yaratanın, kendilerine verdiği bu 
görevi daha iyi yerine getirebilmeleri için insanlara yol gösterici ola¬ 
rak peygamberler ve kitaplar göndermesine niçin hayret edilsin? İn¬ 
san için hidayetin en uygun yolu budur. Çünkü "beyan" gibi bir ni- 
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met ile şereflendirilmiş bir varlığa, en uygun yol göstericilik vazifesi¬ 
ni Kur an yerine getirebilir. 

4. Yani, Güneş. Ay ve yıldızların doğuş ve batışı, değişmeyen, mu¬ 
azzam bir kanuna tabidir. Bu kanunun sayesinde insanlar, mev¬ 
simlerin vaktini, günlerin sayısını, ürünlerin olgunlaşma zamanla¬ 
rını tespit edebilmektedirler. Bunca varlığın yeryüzünde yaşayabil¬ 
mesinin nedeni. Güneşin yeıyüzünden belli bir mesafede* tutulmuş 
olmasıdır. Şayet Güneş ölçüsüz hareket etseydi ve yeryüzüne yak¬ 
laşsa, ya da uzaklaşsa idi, bunca varlık yok olurdu. Aynca Güneş ve 
Ay birbirleriyle uyum içindedirler ve bizlerin kullandığı takvimler 

onların hareketlerine bağlıdır. 

5. "en-Necm" kelimesi genellikle yıldızlar için kullanıldığı gibi, ay¬ 
nca gövdesiz ağaçlar (örneğin, kavun, karpuz, kabak vs.) için de kul¬ 
lanılır. Müfessirler, bu kelimenin anlamı hakkında ihtilaf etmişler¬ 
dir. Ibn Abbas, Said b. Cübeyr, Süddi ve Süfyan es-Sevri, bu kelime¬ 
yi "Nebatat" anlamında kabul etmişlerdir. Çünkü bu kelimenin he¬ 
men ardından "ağaçlar" kelimesi gelmektedir. Böylece burada uyum 
sağlamışlardır Bu görüşün aksine, Mücahid, Katade ve Haşan Bas¬ 
ıl, bu kelimenm "yıldızlar ’ anlamına geldiği görüşündedirler. Çünkü 
maruf mana budur ve "necm" kelimesinden herkes bu manayı anlar. 
Zaten güneş ve ay dan sonra yıldızların zikredilmesi de gayet doğal¬ 
dır. Çoğu müfessir ve mütercim ilk görüşü tercih etmekle birlikte, 
İkincisini yanlış kabul etmiştir. Biz ise, Ibn Kesir'in "ikinci anlamı 
yıldızlar, dil ve konu itibarıyla daha uygundur" şeklindeki tercihine 
katılıyoruz. Çünkü Kuranın diğer bölümlerinde de yıldızlar ve ağaç¬ 
ların secde etme olayı bir arada zikredilmiş ve Necm kelimesinden 
başka bir anlam çıkarmak mümkün olmamıştır, örneğin: 

Görmedin mi, göklerde, yerde bulunan kimseler, Güneş, Ay, yıl¬ 
dızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlar bir çoğu hep Allah a 
secde etmektedirler” (Hac: 18) 

Bu ayette yıldızlar güneş ve ay ile birlikte zikrolunmuşken, ağaç¬ 
lar, dağlar ve hayvanlarla birlikte zikredilmiştir. 

6. Yani, gökyüzündeki yıldızların ve yeryüzündeki ağaçların hepsi 
de Allah a tabidirler ve O nun koyduğu sınırların dışına bir santim 
bile çıkmazlar. 

Bu iki ayette kainatın nizamım Allah ın yarattığına ve bu nizamın 
O na tabi olduğuna işaret edilmektedir. Yeryüzünden gökyüzüne 
kadar herşeyin hakimi Allah'tır ve yetkiler O nun elindedir. O nun 
yetkilerinde hiçkimse kendisine ortak değildir. Yegane mabud O’dur 
ve herkes O na tabidir. Ve O nun kuludur. Herşeyin tek sahibi ve Ha¬ 
kimi O'dur. Böylece Tevhidi düşünce haktır ve Kuran işte bu dü¬ 
şünceyi tebliğ eder. Bu düşünceye rağmen küfrün ve şirkin içinde 
yaşayan bir kimse, tüm kainat nizamına aykırı ve onunla çelişkili bir 
halde yaşıyor demektir. 
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7 Gök ise, onu da yükseltti ve mizanı yerleştirip-koydu.7 

8 Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın/ 

9 Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.8 

10 Yere gelince;9 onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçaltıp-koy- 

du.10 

11 Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar vardır, 

12 Yapraklı taneler 11 ve güzel kokulu bitkiler. 

13 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini12 yalanlayabilirsiniz?13 

AÇIKLAMA 

7. Yaklaşık tüm müfessirler "mizan" kelimesinden "adalet" anlamı¬ 
nı çıkarmışlardır. Bu koca kainat içindeki bunca varlık, ve fezada 
dolaşan sayısız yıldız, gezegen vs. adalet ve denge üzerine kurulmuş 
bir nizama tabi kılınmasaydı, bu kainat bir saniye bile ayakta dura¬ 
mazdı. Nitekim milyonlarca yıldan bu yana kainatın ayakta durma¬ 
sı, bu gerçeğe şahitlik etmektedir. Çünkü hava, su, toprak ve diğer 
unsurlar arasında uyum sağlanmamış olsaydı, hayatın devam et¬ 
mesi bir yana, yaşamak mümkün bile olmazdı. 

8. Çünkü, kainatın nizamı adalet ve dengeye dayanır. Dolayısıyla 
size verilen yetki ve hareket dairesi içerisinde adaleti teessüs etme¬ 
niz gerekir. Şayet siz, kendinize tevdi edilmiş bir başkasının hayatını 
telef ederseniz, böyle yapmakla temelinde adalet saklı olan bu niza¬ 
mı ifsad etmiş olursunuz. Bu nizam haksızlık ve adaletsizliği kabul 
etmez. Değil büyük bir zulüm, terazide hile yapmak suretiyle müşte¬ 
rinin hakkını yemek gibi küçük bir haksızlık dahi, adalet ve denge 
üzerine kurulu bu alemin nizamını sarsar. Bu üç ayette. Kur an tali- 
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matının biri tevhid. diğeri adalet olan iki önemli bölümünden, İkinci¬ 

si açıklanmıştır. Böylece bu kısa cümlelerle. Rahman olan Allah’ın 

Kur an vasıtasıyla gönderdiği hidayet vurgulanmış olmaktadır. 

9. Bu ayetten. 25. ayete kadar, insanların ve cinlerin, kendilerin¬ 

den yararlandıkları Allah’ın nimet ve ihsanlan hakkında sözedilmiş- 

tir. Bu ayetlerden çıkarılacak ahlâki ders, insanların kendi iradele¬ 

riyle Allah'a ibadet ve itaat etmelerinin istenmiş olmasıdır. Kendile¬ 

rine verilen serbest irade dolayısıyla ister Allah'a itaat ederler, ister¬ 
lerse etmeyebilirler. Ancak doğal olarak ve ahlâken Allah a ibadet et¬ 

meleri gerekir. 

10. " ruî" tertip ve tanzim etmek, yapmak, hazırlamak ve koymak 

demektir. Aynca yaratmak anlamında da kullanılır. Yani insanları 

ve diğer mahlukatı yaratmak gibi. İbn Abbas’a göre, "Enaamsade¬ 

ce bedeni değil ruhu da kapsar. Mücahid. bu kelimeyi "Hakaik" şek¬ 

linde açıklar. Katade, İbn Zeyd. Şa'bi. tüm canlılann "Enaam" kap¬ 

samına girdiğini söyler. Nitekim lügat alimleri de aynı görüştedirler. 

Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, bazı kimselerin bu ayete 

dayanarak ’Yeryüzündeki kaynakların hakimi devlettir" şeklinde çı¬ 

kar dıklan sonucun beyhude olduğu ortadadır. Bu kimseler, diğer 

ideolojilerin anlayışlarım Kur'an’a da sokmak istiyorlar. Oysa bu 

ayetin lafızlanndan. siyak ve sibakından. "Enaam" kelimesinin sa¬ 

dece insanlığı kapsamayıp tüm mahlukatı da içerdiği açıkça anlaşıl¬ 

maktadır. Dolayısıyla bu ayet, yeryüzünün "Halk" için yaratıldığı gi¬ 

bi komünist bir anlayışı doğrulamaz. Çünkü burada vurgulanmak 

istenen husus, kainat içinde her mahluk için uygun şartlann sağ¬ 

lanmış olmasıdır. Yani, bu kainat kendi kendine meydana gelme¬ 

miştir. Onu yaratan ve uygun bir hale getiren Allah’tır. Bkz. Nemi an: 

73-74, Yasin an: 29-32. Mü min an: 90-91. Fussilet an: 11-13. Zuh- 

ruf an: 7-10. Casiye an: 7 

XI. Yani, insanlar için yiyecekler, hayvanlar için yem. 

12. "ÂlâT kelimesi ilerideki ayetlerde de tekrar tekrar kullanılmış¬ 

tır. Biz bu kelimeyi çeşitli yerlerde çeşitli anlamlarda tercüme ettiği¬ 

miz için, başlangıçta bu kelimenin geniş anlamlarını açıklamak ge¬ 

rekiyor. 

Bu kelime (Âlâî) genellikle müfessir ve lügat alimleri tarafından 

"nimetler" olarak tercüme edilmiştir. 

a) îbn Abbas, Katade ve Haşan Basri’den de bu anlam nakledil¬ 

miştir. Bu hususta en önemli delil. Rasulullah'ın (s.a) "Cinler bu 
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ayeti işittiklerinde, tekrar tekrar -biz Rabbimizin hiçbir nimetini ya¬ 

lanlamayız- diye cevap verdiler" şeklindeki hadisidir. Dolayısıyla ba¬ 

zı modem araştırmacıların "Bu kelime hiçbir surette -nimetler- an¬ 

lamında kullanılmamıştır.'’ şeklindeki görüşlerine itibar etmek 

mümkün değildir. 

b) " Âlâî" kelimesi, "mükemmel ve şaşılacak kuvvet" anlamına da 

gelmektedir. Nitekim lbn Cerir et-Taberi, İbn Zeydin "Febi eyyi âlâî 

Rabbi kuma...' nın "Febi eyyi kudretillah" anlamına geldiği şeklinde- 

ki görüşünü nakletmektedir. Zaten kendisi de 37. ve 38. ayetleri yo¬ 

rumlarken "Alai" kelimesini "kudret" olarak açıklamıştır. İmam Ra- 

zi'de 14-16. ayetleri tefsir ederken, bu ayetlerin nimeti açıklamak 

için değil, kudreti açıklamak için kullanıldığını, 22-23. ayetleri tefsir 

ederken de, yine bu ayetlerin Allah'ın nimetlerini değil, şaşılacak 

kudretini açıkladığını söyler. 

c) " Âlâî" kelimesinin bir diğer anlamı ise özellikler, hamde layık sı¬ 

fatlar, kemalat ve faziletler demektir. Bu anlamı hem müfessirler 

hem de lügat alimleri kullanmışlardır. Nitekim Arap şairlerinden bu 

konuda birçok örnek verilebilir. 

Şair Nabiğa şöyle der: 

"Hummu'l-muluk ve ebnai'l-muluk lehum 

Fadlun alâ en-nasi fı'l- âlâî ve'n-ni'mi" 

(Onlar krallar ve şehzadelerdir. 

Halk üzerinde sıfat ve özellikleri bakımından üstündürler) 

Şair Muhilhil. kardeşi Kuleybe için mersiye yazarken şöyle den 

"El-hazmu ve'l-azm, Kane min tabaihi 

Ma külli âlâihi, ya kavmi uşeyha." 

(Akıllı ve azimli olmak onun özelliği idi. 

Ey kavmim ben onun tüm özelliklerini açıklamış değilim.) 

Fedale b. Zeyd'ul-Edvani, bir şiirinde " Âlâî" kelimesini "kemalat" 
anlamında kullanır. 

Tamammed alâi'l-bahilul medrehum" 

(Zengin ama cimri bir adamın kemalatını başkaları överler) 

Binaenaleyh, biz "Alâi" kelimesine mevki ve mahallerine uygun ol¬ 

mak üzere, farklı anlamlarıyla tercüme ettik. Fakat bazı yerlerde bir¬ 

kaç anlamı da ihtiva etmesine rağmen biz bir tek karşılığı ile yetin¬ 

mek zorunda kaldık. Çünkü diğer dillerde bu kelimenin tam karşılı¬ 

ğını bulmak çok zordur, örneğin yukarıdaki ayette, Allah ın kainatı 

halk ettiği ve mahlukatın rızkını temin edebilmesi için en uygun va- 
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sıflarla bu nizamı yarattığı beyan edildikten sonra "Şimdi Rabtinizin 

hangi "Alâi "ini yalanlıyorsunuz" denilmektedir, Burada "Alâi" keli¬ 

mesi "nimet" anlamında kullanılmıştır. Fakat aynca Allah ın kemal 

ve kudretiyle O nun hamde layık vasıflan da kastolunmuştur. Yani 

O nun bu kainatta şaşılacak derecede birçok varlık yaratması ve on 

lan en uygun şekilde nzıklandırması, kudret ve kemalinin bir gös¬ 

tergesidir. Her türlü yiyecek ve meyvayı halk etmesi, O'nun hamde 

layık sıfatlanna delalet eder. Çünkü O, mahluk için sadece nzık de¬ 
ğil aynı zamanda lezzet ve zevk alması için meyveler yaratmıştır. Ay¬ 

nca Allah ın yaratma sanatı için hurma ağacından kabuk içinde 

meyvalar yaratmış olması örnek olarak verilmiştir. Dikkat edilecek 

olursa nar, portakal, hindistan cevizi gibi diğer meyvalar da aynı gü¬ 

zellikte yaratılmışlardır; hatta buğday vs. gibi gece gündüz pişirip 

yediğimiz hububat dahi nazik kabuklar içindedir. 

13. Tükezziban" (yalanlıyorsunuz) ifadesiyle, insanlann Allah'ın 

nimetlerine ve hamde layık sıfatlanna karşı takın d ıklan tavır kaste¬ 

dilmektedir. 

a) Bazı kimseler, bu nimetleri Allah'ın yarattığına inanmazlar ve 

tüm bu maddelerin kendi kendilerine oluştuğunu ya da bir tesadüf 

sonucu kendiliğinden meydana geldiğini zannederler. Dolayısıyla 

bunun ardında bir hikmet olduğunu düşünmezler. 

b) Bazı kimseler ise, bu nimetleri yaratanın Allah olduğunu kabul 

etmekle birlikte, O nun ilahlığmda başkalarının da pay sahibi oldu¬ 

ğunu düşünerek onlara ibadet ederler. Allah'ın verdiği nzıktan fay¬ 

dalanmalarına rağmen, başkalarına hamd-ü sena" ederler, örne¬ 

ğin, bir kimseye bir takım yardımlarda bulunduğunuzu farzedin. 

Şimdi bu şahıs, sizin yanınızda ve sizin yardım ettiğiniz şey için, bir 

başkasına teşekkür ederse, siz ona ne dersiniz? Ona nankör ve ya¬ 

lancı demez misiniz? 

c) Bazı kimseler de, tüm bu nimetleri Allah'ın verdiğine inanırlar 

fakat O nun emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın gönderdiği mesa¬ 

ja hiçbir şekilde kulak asmazlar, işte bu da başka türlü bir nankör¬ 

lüktür. Ve Allah'ın nimetlerini yalanlamaktır. 

d) Bazı kimseler ise, Allah'ın nimetlerini yalanlamadıkları gibi, ay¬ 

nca nankörlük de etmezler. Ancak bu kimselerin yaşadıklan hayat 

tarzının nankörlük edenlerinkinden bir farkı yoktur. Bu tür kimse¬ 

ler, her ne kadar dilleriyle inkar etmemiş olsalar bile, fiilen Allah'ın 

nimetlerini yalanlamaktadırlar. 



72 TEFHİMU L KUR'AN 55 / Rahman Suresi 

14 İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan14 yarattı. 

15 Cânn'ı (cinni) da 'yahn-dumansız bir ateşten'15 yarattı. 

16 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?16 

AÇIKLAMA 

14. İnsanların yaratılışının başlangıcı, Kur an da çeşitli bölümler¬ 

de, çeşitli safhalarıyla açıklanmıştır. Şimdi bu safhaları bir tertip 

içinde sırayla görelim. 

a) Turab (toprak) 

b) Tin (çamur) 
c) Tîn-i Lazîb (yapışkan çamur) 

d) Hammen Mesnun (kuru çamur) 

e) Salsalin min Hammin Mesnun ke l-Fehhar (ateşte pişmiş gibi 

kuru çamur) 
f) Beşer (topraktan suret, model, Allah onu kendi has ruhundan 

üflemiş ve meleklere secde etmelerini emretmiştir. Sonra da çift çift 

yaratmıştır.) 
g) "Summeceale neslehu min sulâletin min main mehin" (sonra 

onun neslini bir özden, hakir bir sudan-başka bir ayette nutfeden 

verilmiştir- kıldı.) 
Bu safhaları açıklayan aşağıda bir tertip içinde sıraladığımız ayet¬ 

leri okuyunuz. 
a) "Allah ın yanında Isa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. 

Onu topraktan yarattı. Sonra ona -ol-dedi. Artık olur.” (Al i Imran: 

59) 
b) "O, herşeyin yaratılışım güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamur¬ 

dan başladı." (Secde: 7) 
c) "Şimdi sor onlara: Yaratılış bakımından kendileri mi daha çetin, 

yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz kendilerini yapışkan bir çamur- 
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dan yarattık" (Safiat: 11) 

d-e) "İnsanı ateşten pişmiş gibi kuru çamurdan yarattı." (Rahman: 

14) 

1) "Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan eşini var edip 

ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun..." 

(Nisa: 1) 

g) "Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan kıldı." (Secde: 

8) 

h) "Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz, 

biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra yaratılışı 

belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ki. size (kudretimizi) açıkça 

gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar rahimlerde tu¬ 

tuyoruz. sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra güçlerinize 

ermeniz için (sizi büyütüyoruz.) İçinizden kimi öldürülüyor, kimi de 

ömrün en kötü çağına (ihtiyarlığa) itiliyor ki. bilirken birşey bilmez 

hale gelsin. Yeri de ölmüş görürsün. Fakat biz onu üzerine suyu in¬ 

dirdiğimiz zaman titreşir kabanr ve her güzel çiftten bitirir." (Hac: 

5) 

15." vu J* " ifadesinde geçen "nar," ağaç ve kömürün yanma¬ 

sıyla meydana gelen bir ateş değil, özel bir ateştir. "Mâric" ise du¬ 

mansız alev demektir. Yani, ilk insan nasıl çamurdan yaratıldıysa, 

ilk cin de ateşten yaratılmıştır. Yine nasıl ilk insan topraktan yaratıl¬ 

mış ve onun nesli nutfe ile devam ediyorsa, ilk cin de ateşten yaratıl¬ 

mış ve nesli devam etmektedir. Dolayısıyla insanların babası Adem 

. ise. ilk cin de. cinlerin babasıdır. Adem bir "beşer" olarak yaratıldık¬ 

tan sonra, onun toprakla bir ilişkisi kalmamıştır. Çünkü artık onun 

bedeni et. kemik ve kandan müteşekkildir. Her ne kadar toprakla bir 

ilişkisi olsa dahi, bu doğrudan doğruya değildir. Tüm bunlar, cinler 

için de geçerlidir. Yani onlar ateşden yaratılmıştır ama. nasıl insan¬ 

lar toprak değilse onlar da ateş değildir. 

Bu ayetten iki husus anlaşılmaktadır. 

a) Cinler, salt ruhi varlıklar değillerdir ve onların da maddi cisim¬ 

leri vardır. Onlar halis bir ateşten yaratıldıkları için, insanlar onlan 

göremezler; zira kendileri topraktan yaratılmışlardır. Bu hususa 

A'raf 27'de şöyle değinilmiştir: 

"Ey Ademoğullan, şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara 

göstermek İçin elbiselerini soyarak Cennetten çıkardığı gibi, sizi de 



74 TEFHİMU'L KUR'AN 55 / Rahman Suresi 

bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onlan göremiyece- 

ğiniz yerde sizi görürler..." (A raf: 27) 

Aynca cinler hızlı hareket etmekte, değişik şekillere dönüşmekte 

ve topraktan yaratılmış olan insanın görünmeden giremeyeceği yer¬ 

lere, hiç hissettirmeden girmektedir. Bu özellikler, ateşten yaratıl¬ 

mış bir varlık için mümkündür. 

b) Cinler, insanlardan farklı bir varlıktır. Çünkü onların yaratıldı¬ 

ğı madde, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaratıldığı maddeden 

farklıdır. Dolayısıyla bu ayet, bazı kimselerin öne sürdüğü gibi "cin¬ 

ler insanlardan bir kısımdır" şeklindeki iddiayı açıkça reddetmekte¬ 

dir. Bu iddiaya göre, bu ayette mizaç farklılığı vurgulanmıştır. Örne¬ 

ğin, bazı insanlar çok halim ve yumuşak bir yapıya sahip olurlarken, 

bazılan da ateşli ve öfkeli kimselerdir ki, bu kimselere şeytan demek 

daha doğru olur. Bu yorum Kur an ı tefsir değil tahrif etmektir, ön¬ 

ceki ayette insanın topraktan yaratılışı ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

Bu ayrıntılı açıklamalara rağmen akıllı bir insan, bu ayetin yumu¬ 

şak mizaçlı insanları tarif ettiğini söyleyebilir mi? İnsanın kuru ça¬ 

murdan, cinin de halis ateşten yaratıldığını beyan eden ayetlerden, 

birinin yumuşak, diğerinin de sert mizaçlı insanları kastettiği sonu¬ 

cunu çıkarmak mümkün müdür? Bkz. Zariat an: 53. 

16. Burada " Âlâı' kelimesinin şaşılacak kudret anlamında kulla¬ 

nılmış olması daha münasiptir. Aynca nimetler şeklindeki anlam da 

anlaşılıyor. Topraktan insanı, ateşten cini yaratmak, Allah'ın yüce 

kudretinin bir göstergesidir. Aynca kendilerine dünyada önemli iş¬ 

ler yapabilmeleri için, çeşitli yetenekler bağışlamış olması, Allah'ın 

insanlara ve cinlere büyük bir nimetidir. Bizler cinler hakkında her 

ne kadar yeterli bilgi sahibi değilsek de, insanoğlunun yaptığı önemli 

işleri açıkça görüyoruz. Şayet Allah insanlara, zihni ve akli yetenek¬ 

lerinin yanında kuşların ve balıkların bedenleri gibi bir beden ver¬ 

seydi, insanın bu tür işleri becerebilmesi nasıl mümkün olacaktı? 

İnsana zihni yeteneklerine uygun bedeni uzuvlar, (el, ayak, göz, ku¬ 

lak, dil, boy vs.) bağışlamış olması Allah'ın büyük bir nimetidir. Çün¬ 

kü akıl, şuur, icad etme yeteneği, istidlal ve yapıcı özellikleriyle be¬ 

densel özellikleri uyum sağlamasaydı, bu yetenekleri anlamsız ka¬ 

lırdı. İşte bu, Allah'ın hamde layık sıfatlandır. Zira, ilim, hikmet, 

merhamet ve kemal derecesindeki yaratıcı kuvveti olmadan insanı 

nasıl yaratabilirdi? Dolayısıyla bu muazzam yaratılışı kör ve sağır bir 

kuvvetin meydana getirmesi mümkün değildir. 
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17 0, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.17 
18 Şu hade Rabbinizin hangi nimetlerini Yalanlayabilirsiniz? 
19 Birbirleriyle kavuşup-karşılaşmak üzere iki denizi salıverdi. 
20 İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geç¬ 

mezler.19 
21 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

22 İkisinden de inci ve mercan20 çıkar.21 
23 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini Yalanlayabilirsiniz? 
24 Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler23 de O'nundur. 
25 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini Yalanlayabilirsiniz? 

AÇIKLAMA 

17. "Meşrikeyn ve mağribeyri' (iki doğu ve iki batı) ifadesiyle, kış ve 
yaz mevsimlerinin en kısa ve en uzun günleri kastediliyor olabilir. Ya 

da yeryüzünün yan küresidir. Kış mevsiminin kısa günlerinde gü¬ 
neş, en dar açıdan doğar ve batar, yaz mevsiminin en uzun günlerin¬ 
de güneş en geniş açıdan doğar ve batar. En uzun ve en kısa iki gün 
arasındaki günlerde güneşin doğuş ve batışı hergün farklı açılarda 
olur. Nitekim başka bir ayette (Meariç: 40) "Doğuların ve Batılann 
Rabbi" ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca güneş bir yan kürede doğarken, 

diğer bir yan kürede batar. Bu şekilde düşünürsek, yeıyüzünün iki 
doğusu ve iki batısı olmuş olur. "Doğuların ve batıların Rabbi" ifade¬ 
si de birkaç anlama gelebilir, 1) Güneş Allah'ın emriyle doğar ve ba¬ 
tar, aynca bu, hergün farklı açılarda vuku bulur. 2) Yeıyüzünün de 
güneşin de sahibi O "dur. Çünkü bunların ayn ayn sahipleri olsaydı. 
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•bu kadar uyum içinde bulunamazlardı. 3) Doğunun ve batının ve 
ikisinin arasındaki herşeyin sahibi Allah'tır. Tüm bunlan yaratmak 
ve güneş ve yeryüzünün hikmete dayalı nizamım kurmak O na ait¬ 
tir. 

18. Burada "Alâi" kelimesinin anlamının, mevki ve mahal itibarıyla 
"kudret" manasında olması daha muhtemeldir. Ve fakat aynı za¬ 
manda nimet ve hamde layık sıfatlar anlamım da ihtiva eder. Güne¬ 
şin doğuşunu ve batışım bir kurala bağlamış olması. Allah'ın büyük 
bir nimetidir, çünkü bu değişmez kuralın, insanlara, hayvanlara ve 
bitkilere sayısız yararlan vardır. Şayet mevsimler bu sisteme bağlı 
olarak devran etmeseydi, insanlar, hayvanlar ve bitkiler hayatlarım 

sürdüremezlerdi. Yarattığı mahlukat için her türlü uygun ortamı 
hazırlaması. Allah'ın rahmet, Rububiyet ve hikmetidir. 

19. Bkz. F ur kan an: 68 

20. "Mercan", tbn Abbas. Katade. îbn Zeyd ve Dahhak'a göre, kü¬ 
çük incilerdir, tbn Mes ud ise. mercanın Araplar tarafından deniz 
kabuklan (istiridyeler) için kullanıldığım söyler. 

21. " L-r- çj*- " (iki denizden çıkarlar.) Bazılan, inci ve mercanın 
tuzlu suda bulunduğunu söyleyerek, bunların hem tuzlu hem de 
tatlı suda nasıl çıkabileceği şeklinde itirazda bulunuyorlar. Bu itira¬ 
za şu şekilde cevap verilebilir: Bilindiği gibi denizlerde hem tuzlu su¬ 
lar. hem de tatlı sular toplanır. Dolayısıyla iki deniz ifadesiyle aynı 
husus kastolunmaktadır. Şayet bunlann (inci ve mercan) deniz al¬ 
tında tatlı su kaynağı olan yerlerde veya onlann meydana geldiği yer¬ 
lerde hem tatlı hem de tuzlu suyun bulunduğu keşfolunursa hiç şa¬ 
şırmamalıdır. Nitekim Bahreyn ülkesi, bu inci ve mercanların çıktığı 
en eski kaynaklardan birisidir. Orada deniz altında tatlı su kaynak¬ 
lan olduğu bilinmektedir. 

22. Burada. "Alâi" kelimesinin "kudret" anlamında olması daha 

muhtemeldir. Bununla birlikte "nimetler ve hamde layık sıfatlar" 
şeklindeki manalar da kelimenin içinde saklıdır. Bunca kıymetli eş¬ 
yayı yaratmış olması Allah'ın bir nimetidir. Aynca mahlukuna güzel¬ 
lik zevki vermekle birlikte bu zevkin tatmin olacağı güzel eşyalan da 
halk etmesi. Onun rububiyetinin şamndandır. 

23. Yani, gemiler de O nun kudretinin bir tezahürüdür. Ve insan¬ 
lara, onlarla denizleri aşma yeteneği vermiştir. İnsanların gemileri 

yapmak için kullandıkları malzemeyi de Allah yaratmıştır. Aynca ge¬ 
milerin deniz üzerinde dağlar gibi yüzebilmeleri, Allah'ın kanunu sa¬ 
yesinde mümkün olabilmektedir. 

24. " Alâi" kelimesinin, burada nimet ve ihsan anlamında olması 
kuvvetle muhtemeldir. Ancak yukanda zikrettiğimiz gibi kudret ve 
hamde layık sıfatlara da işaret eder. 
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26 (Yer) Üzerindeki her şey23 yok olucudur; 
27 Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) bakî kalacaktır. 
28 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 26yalanlayabilirsiniz? 
29 Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir işte¬ 

dir.27 
30 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 28yalanlayabilirsiniz? 
31 Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık29 (olan ins ve cin), yakında 

(ahirette hesabınızı görmek üzere)30 sizin için de vakit bulacağız. 
32 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 31yalanlayabilirsizin? 
33 Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından 

aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp-geçin; ancak "üstün bir 
güç (sultan)' olmaksızın aşıp-geçemezsiniz.32 

34 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
35 İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıp¬ 

kızıl bir duman 33salıverilir de 'kurtulup-başaramazsınız. 
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AÇIKLAMA 

25. Bu ayetten 30. ayete kadar cinlere ve insanlara iki gerçek bildi¬ 
rilmiştir. 

a) Sîzler ve sizlere dünyada verilen bu varlık ebedi değildir. Ebedi 
ve zevali olmayan ancak Allah'ın zatıdır. Kainattaki herşey O nun 
azametine ve şanına şehadet etmektedir. O nun lütfü iledir ki, dün¬ 
yadaki bunca nimet sizlere nasip olmuştur. Şayet bunu aranızdan 
kendi marifeti sayan bir kimse çıkacak olursa, bu sadece onun ap¬ 
tallığının ve kısır mantığının sonucundan başka bir şey değildir. Eli¬ 
ne biraz güç geçen ve emri altına bir kaç kişiyi alan, hemen kendisini 
ilah sanmaya başlar. Oysa bu iktidarı ne kadar sürebilir ki? Zira in¬ 
san, kainattaki bir bezelye tanesi kadar yer işgal etmez. Kendisine 
50-60 yıllık bir iktidar verildiği için insanın büyüklenmesi çok an¬ 
lamsızdır. 

b) Sizler, Allah tan başkalarım (melekler, peygamberler, evliyalar, 
Ay, Güneş vs.) mabud ittihaz ediyorsunuz ama onlar sizlerin ihtiyaç¬ 
larını gidermeye muktedir değillerdir. Çünkü onlann bizzat kendile¬ 
ri Allah a muhtaçtırlar. Gökyüzünde, yeryüzünde ve hatta tüm kai¬ 
natta her olan, Allah'ın izniyle vuku bulmaktadır. Hiçbir mahluk bir 
başkasının kısmetini değiştiremez. 

26. Burada "Alâi" kelimesi "kemalat" anlamında kullanılmıştır. 
Kim böbürlenir ve gururlanırsa, dili ile söylese bile, fülen alemlerin 
Rabbini yalanlamış olur. Çünkü kendini büyük gören ve kendi hak¬ 
kında bu şekilde düşünen her şahıs, aslında Allah in en üst makam 
ve mevkide bulunduğunu yalanlamış olmaktadır. 

27. Yani, bu alem her an Allah ın emriyle değişmektedir. Biri ölür¬ 
ken biri doğmakta, biri düşerken diğeri yükselmekte, biri hasta olur¬ 
ken öbürü sıhhat bulmakta, biri batarken başkası yüzmekte velha¬ 
sıl her an değişmekte yeni şekiller almaktadır. 

28. " Âlâî*' kelimesinin, burada Allah'ın hamde layık sıfatlan anla¬ 
mında kullanılmasının daha uygun olduğu anlaşılmaktadır. Allah a 
ortak koşan bir kimse, Allah'ın bazı sıfatlarını yalanlamaktadır, ör¬ 
neğin, bir şahıs, “filan kimse benim şu hastalığımı iyileştirdi'' dedi¬ 
ğinde, Allah'ın ("Şafii" şifa veren) sıfatını yalanlamış olmaktadır. Yani 
şifayı veren Allah değil de, bir başkasıdır onun nazannda. Veya "filan 
şeyhin lütfuyla iş buldum" ve "filan türbe sahibinin yardımıyla şu 
muradıma erdim" dediğinde, güya nzkı verenin ya da murada erdire¬ 
nin Allah değil de, o şeyhin veya türbe sahibinin olduğunu söylemek 
istiyor! Kısaca müşrik inançlar ve görüşler, son tahlilde Allah ın bazı 
sıfatlarını yalanlamak ve inkar etmek demektir. Şirk, zaten Allah'tan 
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başkasını Semi. Basır, Alimu'l-Gayb, mutlak hükümdar ve Kadir i 
Mutasarrıf görmek ve Ulûhiyetinin diğer vasıflarıyla bezenmiş oldu¬ 
ğunu sanmak ve bu sıfatlara sadece Allah'ın sahip olduğunu reddet¬ 
mek demektir. 

29. ‘Sekalâni" (iki yük) İfadesi, insanlara ve cinlere hitaben kulla¬ 
nılmıştır. Çünkü bu iki varlıktan da kafir olanları yeryüzünde yük¬ 
türler. Yukarıdaki hitab, 45. ayete kadar cinlere ve insanlara yönelik 
olarak sürmektedir. Dolayısıyla "Eyyuhe'l sakâlani." (ey iki yük) ifa¬ 
desi kullanılmıştır. Adeta şöyle denmek isteniyor: “Ey hayırsız yara 
tıklar! (insanlar ve cinlerden kafir olanlar) Sizler bu yeryüzü için bi¬ 
rer yüksünüz. Fakat çok geçmeden sîzlerden hesap sorulacaktır. 

30. Neuzubillah, bu ifade, Allah'ın henüz meşgul olduğu, dolayı¬ 
sıyla insanlardan ve cinlerden hesap sormak için fırsat bulamadığı 
anlamına gelmez. Doğrusu, Allah her safha için bir vakit tayin etmiş¬ 
tir ve ancak o vakit geldiği zaman o safha gerçekleşecektir, şeklinde¬ 
dir. Örneğin, Allah insanlardan ve cinlerden birçok nesil yaratmak¬ 
tadır ve belli bir vakit sonra bu safha sona erecek, sonra da kıyame¬ 
tin vuku ile herşey bitecektir. Daha sonra ise belirlenmiş bir vakitte 
sorgulamanın sonucu olarak ceza-mükafat verilecektir. Dolayısıyla 
burada, ilk safhanın henüz sona ermediği, ama mutlaka bu safha¬ 
nın da geleceği anlatılmaktadır. 

31. Burada "Alâi" kelimesi iki anlama da gelebilir. Nitekim konuya 
dikkat edildiğinde her iki anlamın da kastolunduğu görülecektir. 

a) Benim verdiğim nimetleri inkar etmekle nankörlük yapıyor ve 
şirk-küfür yolunu tutmakla isyan içine girmiş oluyorsunuz. Kıya¬ 
met günü hesap sorulduğunda hangi nimetlerimi yalanlayabilecek¬ 
siniz bakalım? Bu nimetlerin kendi marifetiniz veya ilahlarınızın bir 
bağışı ya da şeyhlerinizin bir lütfü olduğunu söyleyebilecek misi¬ 
niz? 

b) Kıyamet gününde ceza ve mükafatın. Cennet ve Cehennemin 
olacağmı şimdi inkar ederek, alayla karşılıyor ve o günün vuku bul¬ 
masının mümkün olacağına inanmıyorsunuz. O gün geldiğinde na¬ 
sıl yalanlayacaksınız bakalım? 

32. "Gök ve Yeryüzü" ifadesi ile kainat kastedilmektedir. Yani kai¬ 
nat Allah'ın kontrolü altındadır. Nerede bulunursanız bulunun, sor¬ 
gulamadan kaçamazsınız. Şayet güç getirebileceğinize inanıyorsa¬ 
nız bir deneyin. 

33. Metinde "Şuvaz" ve "Nuvas" kelimeleri geçmektedir. Şuvaz, du 
mansız alev, Nuvas ise alevsiz duman anlamına gelir. Bu iki şey arka 
arkaya, Allah'ın sorgusundan kaçmaya çalışan insanların ve cinle¬ 
rin üzerine gönderilecektir. 
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36 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
37 Sonra gök yanlıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu 

zaman,134 
38 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsizin?35 
39 İşte o gün, ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.36 
40 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini 37yalanlayabilirsiniz? 
41 (Çünkü o gün) Suçlu-günahkârlar, simalarından tanınır da ahırla¬ 

rından ve ayaklarından yakalanıverir. 
42 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

AÇIKLAMA 

34. Burada, Kıyamet gününde göğün kapılarının açılacağa ve hiç¬ 
bir mania kalmayıp tüm kainat nizamının bozulacağı zikredilmekte¬ 
dir. Aynca gökyüzünün kıpkırmızı bir deri gibi olacağı vurgulanmış¬ 
tır. Yani, büyük felaket günü gökyüzüne bakıldığında, gök ateşle tu¬ 
tulmuş gibi görünecektir. 

35. Sizler şimdi kıyametin vuku bulmasını mümkün görmüyorsu¬ 
nuz. Yani sîzlere göre. Allah buna muktedir değildir. Oysa kıyamet 
vuku bulduğunda bunu kendi gözleriniz görecek ve sonra bakalım 



Cüz: 27 TEFHtMUT KUR’AN 81 

bunu yalanlayabilecek misiniz? 

36. Suçluların, yüzlerinden nasıl belli olacakları hususunun açık¬ 
laması ileride yapılacaktır. Yani o kadar insan içerisinde, öncekiler 
ve sonrakiler toplanacak ama buna rağmen, "suçlu kim?' diye sorul¬ 
mayacaktır. Çünkü suçlular, zaten korku içinde olacaklarından 
kendilerini belli edeceklerdir. 

Nitekim güvenlik kuvvetlerinin yakaladığı bir grup içinde de çoğu 
zaman suçsuz ve günahsız insanlar bulunabilir. Ancak suçlular ge¬ 
nellikle yüzlerinden anlaşılır. Çünkü korku içinde davranırlar. An¬ 
cak dünyada bu kural her zaman geçerli değildir. Hatta polis suçlu¬ 
lardan daha çok, suçsuz, günahsız insanlara eziyet eder. Dolayısıyla 
böyle bir olayda, suçsuzların yüzlerinde de korku ifadesi vardır. An¬ 
cak Allah katında, O’nun adaletinden kuşku duyulmayacağı için, 

suçsuzlar kendilerinden emin ve güvende olacaklarından, suçlular 
kendilerini yüzlerinden belli edeceklerdir. 

37. Kur ana göre, insanoğlunun en ağır suçu, insanın gece gün¬ 
düz yararlandığı nimetlerin sahibi Allah'ı tanımaması veya bu ni¬ 
metlerin Allah katından değil de kendiliğinden geldiğini kabul etme¬ 

si ya da bir başkasının veya kendi becerisinin sonucu olduğunu san¬ 
masıdır. Dolayısıyla bu tür insanlar o nimetlerin üzerinde. Allah'ın 
hakkının olmadığı düşüncesindedirler. Bir insanın, bu nimetleri Al¬ 
lah'ın kendiliğinden değil başka birinin şefaaüyia ona verdiğini ka¬ 
bul etmesi de, büyük bir suçtur, sonuç olarak bu tür insanlar, yanlış 
inanç ve düşüncelere dayanarak Allah'ın talimatlarına kulak asmaz 
ve Allah'ın yasaklarından kaçınmazlar. Böylece bu kimselerin işle¬ 
diği her günah, Allah ın nimetini inkar etmek demektir. Usanen in¬ 
kar sözkonusu olmasa bile, hatta aksi iddia edilse de değişen birşey 
olmaz. Ancak kalbinin derinliğinde Allah'ın nimetlerine inanan ve 
teyid eden, ama beşeri zaaf dolayısıyla, bir günah işleyen kimse, 
yaptığından pişman olarak, Allah dan af dilerse, o Allah’ın nimetleri¬ 

ni yalanlamış sayılmaz. Dolayısıyla bu kimselerin dışındakilerin Al¬ 
lah'ın nimetini yalanlayan suçlular olduğu bildirilmiştir. Onlar hu¬ 
zura geldiğinde, kendilerine Allah'm hangi nimetini yalanladıkları 
sorulacaktır. Nitekim Tekasür Suresi nde (8), "Sonra o gün o nimet¬ 
ten sorulacaksınız ' denilmiştir. Yani onlara "bu nimetleri sizlere biz 
vermemiş miydik? Sîzler ise bu nimetleri size verene karşı nasıl dav¬ 
randınız ve bu nimetleri nasıl kullandınız?" diye sorulacaktır. 
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43 İşte bu, suçlu-günahkârların kendisini yalanlamakta oldukları 
Cehennemdir. 

44 Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında 
dönüp-dolaşırlar.38 

45 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini '• yalanlayabilirsiniz? 

46 Rabbin makamından korkan kimse10 için ise iki Cennet1 vardır. 
47 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini ^yalanlayabilirsiniz? 
48 Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçla¬ 

ra) sahiptirler. 

49 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
50 İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. 

51 Şu halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
52 İkisinde de her meyveden iki çift vardır.'13 
53 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

54 Astarları, ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp- 
dayamrlar.N İki Cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (ko¬ 
layıdır. 

55 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
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AÇIKLAMA 

38. Yaııi. Cehennemde, susadıkça, çeşmelere koşacaklar ama ora¬ 
da kaynar sudan başka birşey bulamayacaklardır. Mecburen o kay¬ 
nar sudan irecek ve yine susavacakiardır. Bövİece Cehennem ile 
çeşme arasında koşarak cezalarını bulacaklardır. 

39. Yani, o vakit geldiğinde de "Allah, kıyamet gününü getiremez. 
Cennet ve Ceheıınemfi yaratamaz" diyebilecek misiniz bakalım? 

40. Yani hesap gününe iman eden bir kimse, bu dünyada sorum 
sıız yasamaz ve nefsini kontrol altına alır. Hak batıl, zulm-adalet. te 
miz rıecis, haram helal arasındaki farkı temyiz eder ve bile bile Al 
lah ıtı emirlerinden yüz ç evirmez. Dolayısıyla ileride zikredilen mü 
kafadar bu kimseler içindir. 

41. Cennet . bahçe anlamına gelir. Kuran da, salih kimselerin 
barınacağı yer. Cennet olarak adlandınlrrustır. Nitekim bazı yerler 
de, 'onlar için altlarından ımıaklar akan Cennetler vardır*' ifadesi 
kullanılmıştır. Yanı, büyük bahç eler içinde küçük bağlar vardır. Bu 
rada da her Cennet ehline iki Cennet verileceği ve oıılann içinde ki 
ileride zikredilecektir saraylar, hizmetçiler ve diğer nimetlerin bulu 
nacağı beyan edilmiştir. 

42. Bu ayetten surenin sonuna değin. "Alâi" kelimesi, nimet ve 
kudret anlamında kullanılmıştır. Ayrıca hanide layık sıfatlar anlamı 
da kelimenin içinde saklıdır. İlk anlam ele alındığında, cümle, siz 
bu nimetleri ya lan insanız da. müminler yine de hu nimetlere sahip 
olacaklardır." seklinde, ikinci anlama göre. "Sizler Allah'ın bu nimet 
lenııi vermesinin mümkün olmadığını zannetseniz de, Allah bu ni 
metleri kullarına verecektir sekimde anlaşılır. I cüncü anlamı ele 
alırsak şayet, cümle. -Neuzubillah - "Sîzler Allah'ı iyilik vö kötülük 
arasındaki farkı temyiz etmekten aciz sanıyorsunuz, sizlere göre. Al 
lalı Teala. bu koskoca kainatı yaratmıştır. Ama zalimle, adalet sahi 
bi. hak ile çalışanla, batıla hizmet eden, hayır ıl<- ser isleyen kimseler 
onıı ilgilendirme/. Mazlumun adalet ve ııısal göremeyeceğini. lıa\ır 
isleyenlerin rnükataat alaınayacMğını sanıyorsunuz. Yine Allahı, za 
linılerc ceza, sahillere mükafat vermekten aciz olarak kabul ediyor 
sunuz. Sizler bu şekilde Allah ın sıfatlanın iııkaı etmeye devam edin, 
ancak kafir ve zalimlerin Cehennemle, salih kulların ise Cennetle 
karşılaşacağı gün. yine inkar edebilec ek misiniz?" 

43. İki Cennet" ifadesi ile meyveleri iki ayn cins olan bahçelerin 
kastedilmesi mümkündür. Diğer bir anlamında, birinde dünyadaki 
rneyvalann. öbüründe ö/el Cennet meyvalannın bulunduğu iki hali¬ 
ce olabilir, öyle ki, hu özel Cennet meyvalannın dünyadayken tasav¬ 
vuru dahi mümkün değildir. 

44. Yanı, oıılann astarlan bu şekilde olursa üstü nasıl olacak 
tır. 
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56 Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş 45(öyle) kadınlar var¬ 
dır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunma- 

mıştır.46 
57 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 
58 Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. 
59 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

60 İhsamn karşılığı ihsandan başkası mıdır?47 
61 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?48 

62 Bu-ikisinin ötesinde iki Cennet daha var.49 
63 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

64 Alabildiğine yemyeşildirler.50 

AÇIKLAMA 

45. Kadının en önemli özelliği onun hayası ve iffetidir. Bu yüzden 
Allah Teâlâ, Cennetin nimetlerini beyan ederken, kadının güzelli¬ 
ğinden önce hayasım ve iffetini zikretmiştir. Güzel kadınlar, kulüp, 
gazino ve sinemalarda görülebilir. Nitekim güzellik yarışmaları ter¬ 
tiplendiğinde, seçkin ve en güzel kadınlan bir araya toplarlar. Ancak 
bu kadınlara sadece zevk sahibi olmayan kimseler ilgi gösterirler. 
Çünkü hiçbir zevk sahibi, her gözün iştahla seyrettiği, herkesin malı 
olmaya istekli bir güzellikten hoşlanmaz. 

46. Yani, bakire, evli, genç ve yaşlı tüm salih kadınlar bakire ve 
genç olarak, salih erkeklere zevce olacaklardır. 

Bu ayetten. Cennette cinlerden saliha kadınların da olacağı anla¬ 
şılıyor. Bu kadınlar, tıpkı insanlardan saliha kadınlar gibi, cinlerden 
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erkeklere eş olacaklardır. Nitekim onlara daha önceden, hiçbir er¬ 
kek dokunmamış olacağı gibi. İnsanlardan salih kadınlara da hiçbir 
erkek dokunmamış olacaktır. Aynca bu ayetten. İnsanlardan saliha 
kadınların, yine İnsanlardan saHh erkeklere eş verileceği gibi, önler¬ 
den saliha kadınların da. yine cinlerden saHh erkeklere verileceği 
anlaşılmaktadır. Yani aym cinslerden çiftler meydana gelecektir. 

47. Yani, dünyada nefsini Allah için haramlardan koruyan, helalin 
idraki içinde yaşayan ve Hak için her türlü külfete katlanan bir şah¬ 
sın. bunca fedakarlığı için Hak Teâlâ'nın bir mükafaat vermemesi 
mümkün nyüdûr? 

48. Cennette verileceği va’d edilen nimetlere inanmayan bir kimse, 
aslında Allah'ın sıfatlarım bıkar etmektedir. Şayet bu kimse. Allah'a 
inandığı halde, bu nimetleri inkar ediyorsa o zaman Allah hakkında 
batıl tasavvurlar içinde demektir. Çünkü o. Allah’ın kainatı yarattı¬ 
ğım kabul etmekte ama-neuzubillah- kainatta cereyan eden olaylar¬ 
dan habersiz ve onlara karşı ilgisiz olduğunu sanmaktadır. Yani Al¬ 
lah nzası için can. mal ve nefsani isteklerden, fedakarlık eden kim¬ 
selerden bir haberi olmadığını, ilgisiz bulunduğunu ve iyilik ile kötü¬ 
lük arasındaki farkı temyiz edemediğini, iyiliğe mükafat, kötülüğe 
ceza vermeye muktedir olmadığım vs. sanıyor. Bu yüzden, "Allah'ın 
kıyamet gününde İyilik ve ihsana, yine iyilik ve ihsan ile karşılık ver¬ 
diğini bizzat gördüğünüz zaman bunu nasıl inkar edeceksiniz baka¬ 
lım?” denilmektedir. 

49. " Wjij " (onlara iki bahçe daha verilecektir) ifadesin¬ 
deki "dün", lugatta şu üç anlamda kullanılır, a) aşağı, alçak, b) daha 
az faziletli c) birşeye ilave, ek. Bu anlamlan dikkate aldığımızda bi¬ 
rincisi ayetin anlamı, "her Cennet ehline yukanda zikri geçen iki 
Cennete (bahçeye) ek olarak, iki bahçe daha verileceği" şeklinde 
olur. İkincisi, "bu iki bahçe önceden zikri geçen bahçelerden daha 
aşağıda olacaktır" veya "önceki iki bahçe, bunlardan daha güzel ola¬ 
caktır" şeklinde bir anlam verilebilir. Şayet ilk ihtimali kabul eder¬ 
sek. Cennet ehline verileceği önceden bildirilen iki Cennetin yanısı- 
ra. onlara iki Cennet daha verilecek demektir. Fakat diğer ihtimalleri 
kabul edersek, iki Cennetin, "mukarrabin" iki Cennetin de "Asha- 
bul-Yemin veya Ashab’ul-Meymene" olarak nitelendirilen mü minle¬ 
re verileceği anlamı çıkar. Çünkü Vakıa Suresi nde salih İnsanlar, 1) 
Sabikûn veya mukarrabin. 2) Ashabul-Yemin veya Ashab'ul-Mey- 
mene olmak üzere iki kısım olarak zikredilmiştir. Aynca bu gruplara 
verilecek olan Cennetin nimetleri ayn ayn zikredilmiştir. Aynca Ebu 
Bekir’in . Ebu Musa el-Eşari'den rivayet ettiğine göre. Rasulu İlah 
şöyle buyurmuştun "İki Cennet Sabikun ve Mukarrabin'e verilecek¬ 
tir. Orada tüm eşyaları altından olacaktır. Diğer iki Cennet de. As- 
hab'ul-Yemin'e verilecektir, onların eşyaları da gümüşten olacak¬ 
tır." (Fethu'l-Bari, Kitab'ut-Tefsir, Rahman Suresi) 

50. '' ou-ujû ", çok sık yemyeşil ağaçlık için kullanılır 
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65 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

66 İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar Vardır. 

67 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

68 İçlerinde (her türden) meyveler, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. 

69 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

70 Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. 

71 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

72 Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.^ 

73 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

74 Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bircin dokunma- 

mıştır. 

75 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

76 Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere dayanıp-yasla- 

nırlar.’2 

77 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 

78 Celal ve ikram sahibi olan Rai/binin adı ne yücedir. 
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AÇIKLAMA 

51. Huriler için bakınız. Sallat an: 28-29. Duhan an: 42 "Çadırlar'' 

ifadesiyle, dünyada zenginlerin bahçelerde piknik için kurduktan 
çadırlar kastolunuyor olabilir. Tahminen Cennet ehli kendi sarayla¬ 

rında hanımlanyla yaşarken, çadırlarda huriler piknik için, her tür¬ 
lü eğlence için hazırlık yapacaklardır. Benim görüşüme göre önce iyi 
huylu salih kadınlar, sonra da aynca huriler zikredilmiş olduğun¬ 
dan. bunların. Müslüman hanımlanndan farklı olarak Allah'ın ya¬ 
rat uğı varlıklar olmalan sözkonusudur. Nitekim bu görüşümü, Hz. 
Ümmü Seleme nin Hz. Peygamber den rivayet ettiği bir hadis güçlen- 
dirmektedir. 

Ümmü Seleme. Hz. Peygamber e bir gün. 'Ya Rasulallah, dünya¬ 
daki kadınlar mı. yoksa Cennetteki huriler mi daha iyidir?" diye sor¬ 
duğunu söylüyor. Rasulullah. "Dünyadaki kadınların üstünlüğü 
yüzün astara üstünlüğü gibidir." diye cevap verir. Ümmü Seleme 
Niçin” diye sorusunu tekrarlayınca. O şöyle buyurur: "Dünyadaki 

kadınlar namaz kıldıklan. oruç tuttukları ve birçok ibadette bulun¬ 
dukları için." (Taberani) 

Bu hadisten anlaşıldığına göre. Cennet ehlinin hanımları bu dün¬ 
yadaki kadınlar olacaklardır. Çünkü onlar dünyada iken iman et¬ 
mişler. salih ameller işlemişler, iman ve salih amelleri dolayısıyla 
Cenneti hak etmişlerdir. Onlar eğer isterlerse ve kocalan Cennet ehli 

ise. kocalanyla beraber olurlar. Kocalan Cennet ehli değilse. Allah 
Teâlâ onlan salih kimselerle evlendirir. Hurilere gelince, onlar amel¬ 
leri dolayısıyla Cenneti hak etmemişler, sadece Allah Cennet ehli 
için diğer nimetleri yaratüğı gibi, onlan da yaratmıştır. Bunlar güzel 
kadınlar olarak yararlanmalan için Cennet ehline verilecektir. An¬ 
cak herhalükarda bunlar, cin, peri vs. gibi yaratıklar olmayacaklar¬ 
dır. Çünkü insan başka bir cins ile ilişki kuramaz. Muhtemelen kü¬ 
çükken vefat eden kız çocuklan. ebeveyni Cennet ehlinden değilse 
eğer, onlarla beraber olmayacağı için, huri olarak Cennet ehline veri¬ 
leceklerdir. 

52. " ^ " Arap eahiliye döneminde efsanelerde adı geçen cinler ül¬ 
kesidir. Tıpkı bizim Urduca'da "Peristan" (periler ülkesi) dediğimiz 

gibi Araplar nadir olan ve aynca çok zeki kimselere "Abkar" derlerdi. 

Aynı deyim İngilizce'de "Genius" cinlerle ilgili kullanılmaktadır.. Bu 
ifade ile Araplara. Cennetin istisnai, harikulade güzellikleri anlatıl¬ 
mak İsteniyor. 

RAHMAN SURESİNİN SONU 
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56 
• 

VAKIA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adım birinci ayetten almıştır. 
Nüzul Zamanı: îbn Abbas, surelerin nüzul zamanına göre tertibini 

belirlerken, Taha, Vakıa ve Şuara surelerinin peşisıra nazil olduğu¬ 
nu ifade eder. (El-Itkan. Suyuti). lkrime de aynı görüştedir. (Delail'il- 
Nübüvve, Beyhaki) 

Bu görüş, Hz. Ömer'in İslâm'ı kabul etmesi olayını hikaye eden ri¬ 
vayeti teyid etmektedir. İbn Hişam'ın lbn lshak tan naklettiğine gö¬ 
re, bir gün Hz. Ömer kızkardeşinin evine gider. Bu esnada evde Taha 
Suresi okunmaktadır. Hz. Ömer'in geldiğini görünce hemen Kur an 
sayfalarını saklarlar. Hz. Ömer, ne okuduklarını sorar ve eniştesinin 
çekinmeden cevap vermesine karşı, O'na vurur, kızkardeşi de koca¬ 
sını savunmak için aralarına girince Hz. Ömer Oria da vurur. Ve O 
da yaralanır, başından kanlar akmaya başlar, Hz. Ömer kızkardeşi- 
nin bu halini görünce pişman olur ve sakladıkları sayfaların içinde 
ne yazdığını görebilmek için onlara bakmayı ister. Bu isteği üzerine 
kızkardeşi Hz. Ömer'e "Sen müşrik olduğun için necis sayılırsın’’ de¬ 
miş ve sözlerine şunları eklemiştir. "Kuşkusuz O'na sadece temiz 
olan dokunabilir." Hz. Ömer de yıkandıktan sonra sayfalan almış ve 
sonra okumuştur. Bu rivayetten daha önce Vakıa Suresinin nazil 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu ayeı Vakıa Suresi’ndedir. Aynca 
Hz. Ömer’in, Habeşistan hicretinden sonra risaletin 5. yılında 
Müslüman olduğu bilinmektedir. 
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Konu: Bu sure, Tevhid, Ahiret ve Kur an hakkında Mekkeli müş¬ 
riklerin itirazlarına bir reddiyedir. Onlann en önemli itirazı, kıyame¬ 
tin vukuu, kainat nizamının alt-üst olmasından sonra yeniden diri¬ 

liş, va’dolunan mizan, hesap günü ve tüm bunların sonunda c eza 
(Cehennem) veya mükafat (Cennet)hakkındadır. Onlann "hayal" 
olarak niteledikleri bu konularla ilgili itirazlarına karşı şöyle cevap 
verilmiştir: "Bu anlatılanlann hepsi gerçekleşecek ve o zaman hiç¬ 
kimse bunları yalanlama cesaretini gösteremeyecektir. Kıyametin 
gelişini kimse engelleyemeyeceği gibi, inkar da edemeyecektir. İste o 
gün insanlar üç gruba ayrılır. 1) Sabikûn 2 Salihûn 3) Hayatlannın 
son anına kadar ahireti inkar eden, şirk, küfür ve büyük günahlan 
hiç çekinmeden işleyen Kafirûn. Bu üç gruba da nasıl muamele edi 
leceği 7. ayetten 56. ayete kadar açıklanmıştır. 

57-74. ayetlerde İslâmiyet in Sadakat ve Hakkaniyet ilkeleri hak 
kında, kafirlerin inkarlarına kariı arka arkaya deliller getirilmiştir. 

Çünkü onlar, Tevhid, Ahiret ve Kıyamet'in vukuunu inkar ediyorlar¬ 
dı. Söz konusu deliller, yeryüzündeki diğer unsurlan ele almayıp sa¬ 
dece insanoğlunun vücuduna dikkat çekmektedir, insanın yediği 
yiyeceklere, içtiği suya ve yemek pişirmek için kullandığı ateşe tel 
mihte bulunularak insanlar, düşünmeleri için ikaz edilmektedir. 
"Allah sizleri yarattı ve hayatınızı devam ettirebilmeniz iciıı gereken 
herşeyi verdi. Buna rağmen, O nun hakkında Allah bu kainatı yarat¬ 
mıştır ama yeniden diriltmekten acizdir şeklindeki düşüncelere na¬ 
sıl inanabilirsiniz?” 

78-82. Ayetlerde de kafirlerin Kur an hakkındaki şüpheleri ce 
vaplandınlmıştır. Ve bunlara. Ey Bedbahtlar! Sizler, bunca nimet 
için şükretmeniz gerekirken, tam aksine bu nimetleri size vereni ya¬ 

lanlıyorsunuz" denilerek ikaz edilmektedirler. Kur an ın hak oluşu 
ile ilgili, kısa cümleyle sağlam deliller öne sürülerek şöyle buyunıl- 
muştur: Şayet Kur an da anlatılanları düşünürseniz, onun tıpkı 
kainatın, yıldızların, gezegenlerin, vs. dayandıkları gibi muhkem bir 

sisteme dayalı olduğunu görür ve sonuçta kainatı yaratan ile 
Kur an ı indiren Zat ın aynı olduğu gerçeğini açıkça kavrarsınız." 

"Ayrıca Kur an ın Levh-i Mahfuz da olduğu ve her türlü kötü mah¬ 
luktan korunduğu zikredilmektedir. Yani Rasulullah a vahiy getiren 
pâk ve temiz meleklerden başkası ona dokunamaz. 

Son olarak, insanın ne kadar gururlanırsa gururlansın neticede 
öleceği ve ölüm karşısında çaresiz olduğu vurgulanmak, kafirler 
ikaz edilmişlerdir. Annenizi, babanızı ve çocuklarınızı ölümden kur¬ 
taramıyor, sevdiğiniz şeyh, lider ve önderlerin ölümünü onlardan 
savamıyorsunuz. Hepsinin de gözlerinizin önünde ölmelerine rağ- 



Güz : 27 TEFHİMU'L KURAN 91 

men, elinizden bir şey gelmiyor. Şayet üstünüzde sizlere hükmeden 
ve sizleri idare eden bir zatın varlığına inanmıyor ve kendinize çok 
güveniyorsanız, görüyorsunuz ki, bunuri karşısında çaresizsiniz, 
işte ceza ve mükafat, verileceği va'dolunan hesap gününde de bu şe¬ 
kilde çaresiz, olacaksınız. O gür)ün gelişini engel ley eüfezsiniz. inan¬ 
sanız da inan masanız da o gün geldiğinde herkes yaptıklarının kar 
siliğini görecektir. Mukarrebler, salihler. o gün için ne hazırlamışlar 
sa göreceklerdir. Kafirler efe kötü-akıbetîerinrîeh kurtulamayacak 
laıdır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Vakıa (tartışmasız bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman, 
2 Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan1 diyecek yoktur. 

3 O aşağılafacı, yücelticidir.2 
4 Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı, 
5 Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı, 
6 Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu. 

7 Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman;4 
8 İşte o "Ashab-ı Meymene" 5 olanlar, ne (kutlu) "Ashab-ı Meyme- 

ne**dir. 
9 "Ashab-ı Meş'eme"6 olanlar da, ne (mutsuz ve uğursuz) "Ashab-ı 

Meş’eme"dir. 

AÇIKLAMA 

1 Bu cümleden, kafirlerin kıyamet günüyle ilgili konuşmalarına 
bir cevap verildiği anlaşılmaktadır. İslâm'ın ilk yıllarında Mekkeliler 
Hz Peygamberin (s.a) davetini işittiklerinde, kıyametin vukuunu, 
kainatın ve yeıyüzünün alt-üst olmasını, yeniden dirilişi, hesap gü¬ 
nünü ceza ve mükafat vs. gibi olaylan imkansız olarak görüyorlar¬ 
dı Onlar yeıyüzünün, denizlerin, dağların. Ayın, Güneşin ve yıldız¬ 
ların yok olup asırlardan sonra bunca insanın yeniden dirileceğini 
hayretle karşılıyorlardı. Ve sonuçta "Cennet ve Cehennem bir hayal 
ürünüdür Bu tür hayallere nasıl inanabiliriz?" diyorlardı. Bu tartış¬ 
maların tüm Mekke'yi sardığı bir atmosferde şöyle buyuruldu: 

"Olacak vakıa olduğu zaman, onun oluşunu yalanlayacak kimse 

çıkmaz" 
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Burada kıyamet için "vaka'at" ifadesi kullanılmıştır. Yani o mu¬ 
hakkak vuku bulacaktır. Daha sonra "el-vakıa" kelimesi kullanıl¬ 
maktadır ki. bu kelime lügatta aniden vuku bulan olaylara atfen 
kullanılır. "Leyse li vak’atiha kazibe" ifadesi ise iki anlama da gelebi¬ 
lir: a) "Muhakkak bu olay gerçekleşecektir ve hiç kimse onun gerçek¬ 
leşmesini engelleyemez," b) "O. vukuu bulduğunda hiç kimse onu 
y alanlayamayacaktır." 

2. " i&j " iki şekilde de anlaşılabilir. Birincisi. "O gün. her 
şeyi alt-üst edecektir". İkincisi "O gün, düşmüş olanlan kaldıracak, 
dik olanlan devirecektir.” Yani o gün insanın zillet ve izzetinin ölçüsü 
farklı olacaktır. Dünyada kendilerini izzet sahibi sananlar zelil olur¬ 
ken. zelil sayılanlar izzet sahibi kabul edileceklerdir. 

3. Yani, bu deprem belirli bir bölgeyi değil, tüm yeryüzünü kapla¬ 
yacaktır. 

4. Burada hitap, her ne kadar. Kur'an'ın indiği zamanki muhatab- 
lanna ve şimdiki okuyuculara gibi görünüyorsa da. aslında bu ifade 
tüm insanlığı kapsamaktadır. Yani ilk insandan itibaren, kıyamet 
gününe kadar tüm insanlık, bu üç grup içinde mütelaa edilecekler¬ 
dir. 

5. "Ashab’ul-Meymene": Meyanene, lügatte "yemin" (sağ el) veya 
"yumn" (uğurlu) anlamlarının her ikisin ede gelebilir. Şayet yemin 
kelimesinden türediğini kabul edersek. Meymene "sağ el" anlamına 
gelir. Ancak burada lügavı anlamında değil, "yüksek mertebe" anla¬ 
mında kullanılmış olabileceğini belirtmeliyiz. Çünkü Araplar sağ eli. 
kuvvet ve şerefin sembolü olarak nitelerlerdi. Nitekim hürmet ettik¬ 
leri kimseleri, meclislerde sağ köşeye oturturlardı. Aynca bir kimse, 
başka bir şahsın kendi yanında önemli bir yeri olduğunu söylemek 
istediğinde "Fulanun minni bil-yemin" (o benim sağ kolumdur) der¬ 
di. Urduca’da da önemli bir adamın yardımcısına "Desterast" (sağ 
kolu) denir. Fakat "Meymene” kelimesinin "yumn" dan türediğini ka¬ 
bul edersek, "ashabu-ul meymene" uğurlu, bahtı iyi olan, saadet sa¬ 
hipleri anlamına gelir. 

6. "Ashab-ul Meşeme”; Meş eme, "şum" kelimesinden türemiştir. 
Uğursuzluk, talihsizlik demekür. Ayrıca lügatte sol el için "şu'ma" 
tabiri kullanılır. Nitekim Araplar "şimal" (sol el) ve "şu'ma" (uğursuz¬ 
luk) kelimelerini aynı anlamda kullanırlar. Araplarda. sol el zayıflı¬ 
ğın ve zilletin simgesidir. Örneğin, sefere çıkan bir kimsenin sol tara¬ 
fından bir kuş uçtuğu zaman bu olayı uğursuzluk olarak telakki 
ederlerdi. Yine Araplar. bir kimseyi mecliste sol tarafa oturturlarsa 
eğer, bu o kimseyi aşağı mevkide ve önemsiz gördükleri anlamına ge¬ 
lirdi. Aynca bir kimse, başka bir şahsın kendi yarımda bir yeri olma¬ 
dığını söylemek istediği zaman "Fulanun minni bi’l şimal" (O benim 
sol kolumdur) derdi. Dolayısıyla "Ashab'ul Şimal" bedbaht olanlar¬ 
dır. Yani Allah, onlan zillete düçar etmiştir ve onlar O nun huzurun¬ 
da sol tarafta bulunacaklardır. 
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10 Yarışıp öne geçenlcr7de, öne geçmiş öncülerdir. 
1 1 İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır. 

1 2 Nimetlerle-donatılmış Cennetler içinde; 
13 Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden. 
14 Birazı da sonrakilerden.3 

15 'Özenle mücevherlerden işlenmiş' tahtlar üzerindedirler; 
16 Üstlerinde karşılıklı olarak dayanıp-yaslanmışlardır. 
17 Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler9 dönüp dolaşır; 
18 Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler, 
19 Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip 

akılları çelinir.10 
20 Arzulayıp-seçecekleri meyveler, 
21 Canlarının çektiği kuş eti.11 
22 Ve iri gözlü huriler, 

AÇIKLAMA 

7. "Sabikun” (sabıklar) iyilik ve hak için çaba sarf edenlerdir. Yani 
Allah ve Rasulü’nün çağrısına hiç tereddüt etmeden Lebbeyk di¬ 
yenler, Allah yolunca eihad ve intak etmek, hakka hizmet, hayra da¬ 

vet ve tebliğ için, kısaca Marufu emr, Münkeri nehyetmek için feda¬ 
karlık eden ve bu yolda her sıkıntıya karşın yürüyenlerdir. Ddlayısı 
ile ahi re t te en önde bu kimseler olacaktır. Yani Allah'ın huzurunda 
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sağda salihler, solda fasıklar ve en önde sabıklar bulunacaktır. Nite¬ 
kim bu konuda Hz. Aişe den .(ç.a) bir hadis rivayet edilir. Hz. Peygam¬ 
ber ashabına: Kıyamet günü' AHsihıbelgesine en önde girenlerin 

kim olduğunu biliyor muşunu,//? diye sorar. Ashab da "Doğrusunu 
Allah ve Rasulu daha iyi bilir" diye cevap- Yf rirtce tfz. Çey»g&iıiber şöy¬ 
le der: Orilar', kendileririe hak yolunda çâğrkfa bulunulduğu zaman 

hemen icabet eden, kendilerinde hakka olanın.hakkını ödeyen, baş¬ 
kaları hakkında kendileri .tein nasıl .karar verirlerse, 6 şekilde karar 
veren kimselerdir" (Müsned i Ahmed) 

8. Müfessirler "evveliyn" ve "ahiriyn" ifadelerinin yorumu hakkın 
da ihtilaf etmişlerdir, Birinci "grup; Plz. Adem’den Hz. Mûhammed e 
kadar gelen tüm ümmetleri "evveliyn", Hz. Muhaçnmed den kıyame¬ 

te kadar yaşayanları ise "ahiriyn" olarak kabul etmektedir. Bu yo- 
mm kabul edildiğinde. Rasulullah'tan binlerce yıl önce yaşayan in¬ 
sanlar arasındaki "sabıkların" sayısı, kendisinden sonra yaşayanlar 

arasındaki "sabıkların" sayısından daha çok olacak demektir. İkinci 
grup; bu ifadelerin sadece Hz. Muhammed in ümmetini tazammun 
ettiği görüşündedirler. Yani İslâm'ın ilk dönemlerindeki sabıkların 

sayısı, daha sonraki sabıklardan daha çok olacaktır. Üçüncü grup 
ise bu ifadelerin, her peygamberin ümmetini ayn ayrı tazammun et¬ 
tiği görüşündedirler. Yani» her peygamberin ilk dönemlerindeki sa 
bıklann sayısı, daha sonraki sabıklardan daha fazladır. Biı üç görüş 
de makuldür ve her üçünün de doğru olması mümkündür. 

Bir de dördüncü bir görüş daha vardır ki, bu görüşün de doğru ol¬ 
ması mümkündür. Onlara göre, her devrin ilk dönemlerinde sabık¬ 
ların sayısı nisbeten fazladır. Sonraki dönemlerde ise bu sayı azalır. 
Çünkü nüfus artısının hızıyla, sabıkların sayısının artma hızı aynı 
olmaz. Dolayısı ile toplam rakam oran olarak ilk dönemlerde daha 
fazladır. 

9. Bu ifade ile, yaşlarının değişmeyeceği gençler kastolunuyorlar. 

Hz. Ali ve Haşan Basri'ye göre bu gençler, dünyada ne günahları ne 
de sevapları olmayan gençlerdir. Sevapları olmadığı için Cenneti, 
günahları olmadığı için de Cehennemi hak etmemişlerdir. Onların 
ebeveyni de Cennete girmemiştir. Çünkü Müslümanlara, çocukları¬ 
nın da kendileriyle birlikte olacağı, Allah'ın bir va didir. (Bkz. Tur: 
21). Bu hususu te'yid eden bir hadis, Hz. Enes ve Hz. Semire bin 

Cündüp'tan nakledilmektedir. "Rasulullah şöyle dedi: Müşriklerin 
çocukları Cennet ehline hizmet edeceklerdir." (Ebu Davud, Tayâlisi, 
Tabaranî ve Bezzar.) Bkz. Saffat an: 26, Tur: 19) 

10. Bkz. Saffat an: 27, Muhammed an: 22, Tur an: 18 
11. Bkz. Tur an: 17 
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23 Sanki saklı inciler gibi;12 
24 Yapmakta olduklarına bir karşılık olmak üzere (onlara sunulur); 
25 Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitirler, ne de günaha sokma.13 

26 Yalnızca bir söz (işitirler:) "Selam, selam."14 
27 "Ashab-ı Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-ı Yemin." 
28 Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçlan),13 

29 Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçlan, 
30 Yayılıp-uzanmış gölgeler, 
31 Durmaksızın akan su(lar); 
32 Ve (daha) birçok meyveler arasında, 
33 Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler).16 
34 Yükseklere-kurulmuş döşeklerdedirler). 
35 Gerçek şu ki, biz onlan yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarat- 

tık. 
36 Onlan hep bakireler olarak kıldık,17 
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37 Eşlerine sevgiyle tutkun18 (ve) hep yaşıt,19 

38 "Ashab-ı Yemin" olanlar için. 

39 (Bunların) Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden, 

40 Birçoğu da sonrakilerdendir. , 

41 "Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdurlar o) "Ashab-ı Şimal." 

42 Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su, 

43 Ve kapkara dumandan olan bir gölge içindedirler, 

AÇIKLAMA 

12. Bkz. Sallat an: 28-29, Duhan an: 42. Rahman an: 51 
13. Bu, Kur an da bir çok yerde zikredilmiş bulunan Cennet nimet¬ 

lerinden bir nimettir. Bu nimet, insanların orada hiç bir boş söz. ya¬ 
lan, gıybet, bühtan, sövgü, laf-ü güzaf, alay ve aşağılama duymaya¬ 
cak olmalarıdır. Kötü bir toplum içinde yaşayan zevk-ü selim sahibi 
bir kimse. Allah'ın insanlara Cennette va'ad ettiği bu nimetin ne ka¬ 
dar büyük bir nimet olduğunu iyi bilir. 

14. Bu ifadeden bazı kimseler Cennette sadece "selam" seslerinin 

duyulacağı kanaatine varmışlardır. Oysa doğrusu, bu ifadeyle 
Cennette selim sözlerin duyulacağıdır. Yani yu kandaki 13. açıklama 
notunda zikredilen kötü sözlerin hiç biri olmayacaktır. 

15. Yani, dikensiz meyva. Bazı kimseler "bu meyvenin ne özelliği 
var ki Allah bunu müjdeliyor?” diyerek hayret edebilirler. Ancak de¬ 
ğil Cennette, dünyada dahi öyle meyvalar vardır ki, insan bu meyva- 
lardan tattı mı ondan vaz geçemez. Bu meyvada ne kadar kaliteli 
olursa o oranda dikeni az olur. Dolayısıyla Cennetin bu meyvasının 
dikensiz olacağı bildirilmiştir. Yani onlar dünyadakilerden çok daha 
kaliteli olacaklardır. 

16. ” f " ifadesi ile bunların mevsimlik meyveler olamıyaca¬ 
ğı ve devamlı bulunup tükenmeyeceği: "La memnuatin” ifadesiyle de 
dünyadaki bağ ve bahçelerde olduğu gibi bu meyvalardan almak için 
herhangi bir engelle (diken, yükseklik vs.) karşılaşılmayacağı kasto- 
lunmaktadır. 

17. Bu kimseler, salih amelleri dolayısıyla Cenneti haketmiş mü¬ 
mine kadınlardır. Bu kadınlar, dünyada iken ne kadar yaşlanmış 
olurlarsa olsunlar. Allah onları gençleştirecek. Cennete genç, güzel 
ve bakire olarak gireceklerdir. Şayet eşleri salih müminlerse. 
Cennette onlarla birlikte olacaklardır. Şayet mümin değillerse. Allah 
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bu mümine kadınlan Cenneti hak etmiş başka müminlerle evlendi- 
recektir. Nitekim bu ayetin izahı, Hz. Peygamber in (s.a) çeşitli hadis¬ 
lerinde de aynı şekilde yapılmıştır. Tirmizi'nin “ŞemaiPinde şöyle bir 
hadis zikrediliyor: Yaşlı bir kadın Rasulullah a gelerek 'Ya Rasulul- 
lahî Bana Cenneti nasip etmesi için Allah'a dua et" diye ricada bu¬ 
lunmuştur. Rasulallah "Hiç bir ihtiyar Cennete giremez” şeklinde 
cevap verince, kadın ağlayarak geri döner. Bunun üzerine Rasulul- 
Iah "Ona haber verin ki hiçbir kadın, ihtiyar olarak Cennete girmeye¬ 
cektir. Allah, onları yeniden yaratacağını ve bakire olarak Cennete 
gireceklerini bildirmiştir." der. îbn Ebi Hatim, bu ayetin izahı sade¬ 

dinde. Hz. Seleme bin Yezid in bir rivayetini nakletmiştir. "Rasulul- 
lah, bu ayet ile evli veya bakire olarak ölmüş olan bu dünyanın ka¬ 
dınları kasdolunmaktadır. Onlar Cennete bakire olarak girecekler¬ 
dir" demiştir. (Tabarâni) Yine Tabarâni'nin Ümmü Seleme den nak¬ 
lettiği uzun bir rivayette. Ümmü Seleme. Rasulullah a Cennette ka¬ 
dınlar hakkında bir çok soru yöneltir. Bu hadiste Rasulullah söz ko¬ 
nusu ayeti şöyle açıklar: "Bunlar, dünyada yaşlanmış, gözleri çök¬ 
müş, saçları ağarmış kadınlardır. Allah, onlan genç ve bakire olarak 
yeniden yaratacaktır." Ümmü Seleme "Şayet o kadın dünyada iken 
bir kaç kez evlenmiş ise ve kocalarının hepsi de Cennetteyse, o kadın 
hangi kocaya verilecektir?" diye bir soru yöneltince Rasulullah şöyle 
cevap verir "Böyle bir durumda Allah kadına "Sen hangisini istersen 
onu seç" diyecek ve kadın da onların içinde en iyi, en ahlâklı olanını 
ve kendisine dünyada iken en güzel şekilde davrananı seçecektir." 
Rasulullah daha sonra "Güzel ahlâklı olan, bu dünyada da ahirette 
de tüm iyiliği elde eder" diye buyurmuştur. Bkz. Rahman an: 51 

18. "Uruben" lügatte, seçkin özelliklere sahip olan, yani hoş görülü 
iyi huylu, cazibeli, kocalarına gönülden bağlı ve kocalarının da ken¬ 
dilerine açık olduğu kadınlar için kullanılır. 

19. Yani, onlar kocalan ile aym yaşta olacaklardır. Veya şu şekilde 
anlam verilebilir: "Cennette tüm kadınlar aynı yaşta olacaklardır." 
Her ikisinin de doğru olması muhtemeldir. Bir hadiste, erkeklerin 
Cennette, bedenleri üzerinde kıl olmayacağı, bıyıklannın yeni terle¬ 
meye başlamış ve sakallan da henüz bitmemiş, beyaz tenli ve sağlam 
vücutlu, cazibeli bakışlara sahip ve 33 yaşında olacaklan beyan 
olunmaktadır. (İmam Ahmed, Ebu Hureyre'den nakletmektedir. He- 
menf hemen aynı rivayeti Tirmizi, Muaz bin Cebel ve Said bin Hud- 
ri'den naklediyor) 
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44 Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim). 
45 Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı. 
46 Onlar, büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı.20 
47 Ve derlerdi ki: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda 

mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?" 
48 "Önceden gelip-geçmiş atalarımız da mı?" 
49 De ki: "Şüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de," 
50 "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır." 
51 Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalancılar, 
52 Hiç şüphesiz zakkum21 olan bir ağaçtan yiyeceksiniz. 

AÇIKLAMA 

20. Yani, zenginlik onları olumsuz yönde etkilemiştir. Allah'a şük¬ 
retmeleri gerekirken. O nun nimetlerine nankörlük etmişler, nefis¬ 
lerinin arzusuna uymuşlar ve böylece Allah'ı unutmuşlardır. "Bü¬ 
yük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.'' Büyük günah oldukça kap¬ 
samlı bir ifadedir. Bu ifade ile, şirk, küfür, ateizm, ahlâksızlık, fasid 
ameller vs. kast olunmaktadır. 

21. "Zakkum" ile ilgili izah için bkz. Saffat an: 34 
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53 Böylece kannlan(nızı) onda dolduracaksınız, 
54 Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz. 
55 Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz. 
56 İşte bu, onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir. 
57 Sîzleri biz yarattık,22 yine de tasdik etmeyecek misiniz?23 
58 Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? 

59 Onu sîzler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı biz miyiz?24 
60 Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz 2âve bizim önümüze geçil¬ 

miş değildir; 

61 (Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirmc ve sizi şimdi bileme¬ 
yeceğiniz bir şekilde-inşa etme konusunda. 

AÇIKLAMA 

22. Bu ayetten 74. ayete kadar Ahiret ve Tevhid akidesi hakkında 
deliller öne sürülmüştür; zira müşrikler özellikle bu iki konu hak¬ 
kında itirazlarda bulunuyorlardı. Dolayısıyla buradaki deliller, hem 
ahiret akidesini ispat, hem de Tevhidin hak oluşunu vurgulamak 

için serdedilmiştir. 
23. Yani, "Benim sîzlerin Rabbi ve Mabudu olduğumu, sîzleri yeni¬ 

den yaratabileceğimi tasdik etmeniz gerekmez mi? 
24. Bu kısa cümleyle insanoğlunun dikkati çok önemli bir noktaya 

çekilmektedir. Bir kimse, değil kainattaki diğer varlıkları, sadece 
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kendisinin bile nasıl dünyaya geldiğini bir düşünecek olursa, o kim¬ 
senin Allah ve ahlret hakkında hiçbir şüphesi kalmaz. İnsanın mey¬ 
dana gelişini bir düşünün. Erkeğin nutfesi, kadının rahmine intikal 
eder ve bir bebek dünyaya gelir. Fakat nutfenin, kendiliğinden bir 
insan meydana getirebilme veya insana çeşitli yetenekler verebilme 
gücü var mıdır? Söz gelimi kendi kendine meydana gelen, ya da Al- 
lah'dan başkasının yarattığı bir kimse var mıdır? Bir nutfeyi tasıma, 
ana rahminde safha safha geliştirme ve doğan çocukları ayn avn şe¬ 
killendirerek, onlara çeşitli yetenekler verme, erkek ve kadının veya 
bir başkasının gücü dahilinde midir? Tüm bunlan Allah dan başka 
(anne, baba, doktor, peygamberler, veliler) kim yapabilmeye mukte¬ 
dirdir? Oysa onlann kendileri de diğer insanlar gibi dünyaya gelmiş¬ 
lerdir. Onlar da Allah'ın mahlukatındandır ve O nun karşısında hep¬ 
si de aciz varlıklardır. Ya da Güneş. Ay ve yıldızlar mı onlan yarattı? 
Oysa onlar da Allah'ın kendileri için koyduğu nizama tabidir ve onun 
emirlerine uymak zorundadırlar. Aynca doğacak çocuğun kız mı. er¬ 
kek mi olacağına Allah'tan başkası mı karar veriyor? Çocuğun güzel 
mi. çirkin mi. zeki mi. aptal mı olacağını kim tayin ediyor? Toplumla- 
nn içinde o toplumu yükseltecek veya alçaltacak hangi insanlann 
çıkacağına yine kim karar veriyor? Elbette müşriklerin ve ateistlerin 
bu sorulara makul cevap veremeyeceğini ön yargısız her insan kabul 
edecektir. Bu soruların doğru cevabı, "İnsanı yaratan ancak Al¬ 
lah dır' demekten başkası değildir. Eğer hakikat bu ise -ki gerçekten 
budur- insanoğlu hangi cüretle Allah'a karşı müstağni davranır ve 
sorumsuzca Allah tan başkasına kulluk eder! 

Tevhid gibi Ahiret akidesi de bir hakikattir. Düşünün bir kere; in¬ 
sanın mikroskop ile görmesinin dahi güç olduğu erkek spermi, kadı¬ 
nın yumurtasıyla birleşerek bir hücre oluşturmaktadır. İşte insan 
hayatı böylece başlar ve dokuz ay boyunca çeşitli safhalardan geçer. 
Sonunda bir insan şeklini aldığında, annesinin bedeni onu dışan çı¬ 
karır ve dünyaya gönderir. Tüm insanlar dünyaya bu şekilde gelmiş¬ 
lerdir ve hâlâ ela gelmektedirler. Bu kadar harikulade bir şekilde in- 
sanlan yaratan Allah, niçin belli bir süre için yarattığı bu insanlan 
başka bir zaman ve başka bir tarzda yaratmaya kadir olmasın? 

25. Yani, sîzlerin doğumu gibi ölümü de bizim elimizdedir. Kimin 
anne kamında, kimin belli bir yaşa ulaştıktan sonra, kimin nerede 
ve nasıl öleceğine biz karar veririz. Eceli gelen kimsenin, ölümüne 
hiç kimse mani olamaz. Dünyanın en iyi doktorları dahi o kimseyi 
kurtarma gücüne sahip değillerdir. Çünkü doktorlar da ecelleri gel¬ 
diğinde ölürler ve kendilerini ölümden kurtarmaya güçleri yoktur. 
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62 Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ^ama öğüt alıp-düşünme- 
niz gerekmez mi?27 

63 Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü? 
64 Onu sîzler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?28 
65 Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böy¬ 

lelikle şaşar-kalırdınız. 

66 (Şöyle de sızlamrdımz:) "Doğrusu biz, ağır borç altına girip-zor- 
landık," 

67 "Hayır, biz büsbütün yoksun bırakıldık." 

68 Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? 

AÇIKLAMA 

26. Yani, "sizlere bu vasfı, bu sureti ve yetenekleri vermekten aciz 

değilim. Sîzleri bir nutfeden yarattım ve annelerinizin kamında saf¬ 

ha safha geliştirerek bir bebek olarak dünyaya getirdim ve böylece 

sizleri yarattım. Fakat sîzleri aynı yaşta yeniden yaratacağım. Ancak 

bu sefer görme, işitme ve diğer vasıflarınız dünya ölçülerinden farklı 

olacaktır. Çünkü ben bu ölçüleri de değiştirmeye muktedirim. Dola¬ 

yısıyla kıyamet günü sîzlerin bu vasıflarınız değişecektir. Yani be¬ 

denlerinize, el ayak ve gözlerinize konuşabilme özelliği verilecektir. 

Zira kendisi ile konuştuğunuz dilinize, o özelliği ben verdim, dolayı¬ 

sıyla sizin hiç bir uzvunuzu konuşturmaktan aciz değilim. Bu yüz¬ 

den kıyamet günü her uzvunuzu konuşturacağım. Yaşamınızın ve 

ölmenizin bağlı olduğu kanunları değiştirmek de benim elimdedir. 

Sözgelimi, sîzler bu dünyada, bir kaza sonucunda veya bir nedenle 

hayatınızı kaybediyorsunuz ama öbür dünyada ben bu kanunları 
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değiştirmeye da kadirim, örneğin ne kadar azap görürse görsün, hiç 

bir Cehennem ehli, orada ölmeyecektir. Yine, sizler bu dünyada bir 

gencin yaşlanmayacağını veya bir kimsenin hiç hastalanmayacağını 

tasavvur bile edemezsiniz. Fakat ben bu kanunları değiştirmeye 

muktedirim ve orada bu kanunları değiştireceğim için Cennette hiç 

kimse yaşlanmayacak ve Cennet ehlinin gençlik ve sıhhati ebedi ola¬ 

caktır." 

27. Yani, sîzleri bir nutfeden yaratmamız, annenizin kabir gibi ka¬ 

ranlık olan kamında yetiştirmemiz, sizlere kalp, beyin, el, ayak gibi 

uzuvlar vererek akıl, şuur, ilim, hikmet, sanat vs. yeteneklerle do¬ 

natmamız, ölüleri diriltmekten daha mı basit bir mucizedir? Bu mu¬ 

cizeleri, gece-gündüz görmenize rağmen niçin hâlâ ölümden sonra 

dirilişin, Cennet-Cehennem gibi vakıaların imkansız olduğunu sa¬ 

nıyorsunuz? 

28. Yukarıda insanoğlunun dikkati, kendisini yaratan Allah oldu¬ 

ğu noktasına çekilmişti. Şimdi ise, hayatını devam ettirebilmek için 

muhtaç olduğu rızkı da Allah'ın yarattığı vurgulanmaktadır. 

Yaratılışınızda sizin, babanız tarafından annenizin rahmine bir 

sperm olarak bırakılmaktan başka bir payınız yoktur. Bir çiftçi de 

toprağa tohum eker, birçok tohumu besleyen toprak bu tohumun 

gerekli ihtiyaçlarını karşılar ve sonunda tohumun ağaç, bitki, vs. ol¬ 

masını sağlar. Elbette toprağa bu özellikleri veren sizler değilsiniz. O 

tohumların yetişmesi için belli bir oranda su, ısı, hava, belli mevsim¬ 

ler meydana getiren Allah'tır. Aynca aynı cins tohumdan aynı cins 

ağacm çıkması da Allah ın hikmetidir. Şimdi bir düşünün, sizleri ya¬ 

ratan ve hayatınızı devam ettirebilmeniz için gerekli olan nzkı sağla¬ 

yan Allah'a karşı müstağni davranırsanız böyle yapmakla nankör¬ 

lük yapmış olmaz mısınız? Sizleri yaratan ve nzıklandıran Allah iken 

sizler ne cüretle başkalanna kulluk edebiliyorsunuz?" 

Bu ayette her ne kadar Tevhid hakkında debiler ileri sürülmüşse 

de dikkat edilecek olursa, Ahiret ile ilgili delillerin de mevcut olduğu 

görülür, örneğin; bir çiftçi toprağa tohum eker, o tohumlar tıpkı bir 

kabir içindeki ölü gibidirler. Fakat Allah onlara hayat verir ve topra¬ 

ğı, o tohumlarla canlı bir tarla haline getirir. Bu sayısız ölü tohumlar 

sizlerin gözleri önünde hergün kabirlerde dirilirler. İşte bu mucize 

sadece kendi başına ye terlidir. Fakat siz buna rağmen Kur'an'da ve¬ 

rilen bu tür haberleri yalanlıyor, yani ölümden sonra dirilişi inkar 

ediyorsunuz. 
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• > 

aizi; 

®VA 
* * 

69 Onu sîzler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz mi¬ 

yiz?29 

70 Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık;30 şükretmeniz gerekmez 

mi?31 

71 Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? 

72 Onun ağacını32 sîzler mi inşa edip-yarattınız, yoksa onu inşa edip- 
yaratanlar mıyız? 

73 Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu);33 hem de ihtiyacı 

olanlara34 bir meta kıldık. 

AÇIKLAMA 

29. Yani, "Sizlerin sadece beslenme ihtiyacınızı karşılamakla kal¬ 
madık, aynca susuzluğunuzu girdermeniz için de suyu yarattık. 
Çünkü su, hayatınız için ekmekten daha önemlidir. Suyu siz yarat¬ 

madınız. tam aksine onu da sizlerin yararlanmanız için Allah yarat¬ 
mıştır. Aynca denizleri de biz yarattık, öyleki o denizlerden suyu, 
güneşin harareti vasıtasıyla buharlaştırarak yağmur yağdınnz. Bel¬ 

li dönemlerde buharlaşması, bulutlara dönüşmesi gibi özellikleri de 
suya veren biziz. Öyle ki rüzgarlar bu bulutlan bizim emrimizle sü¬ 
rüklerler ve belli bölgelerde yine bizim tayin ettiğimiz zamanlarda 

yağmur yağdınrlar. Biz sizleri tek başınıza bırakmadık. Aynca, ha¬ 
yatınızı sürdürebilmeniz ve neslinizi devam ettirebilmeniz için de 
tüm koşullan düzenledik. Çünkü bu koşullar olmadan, sizlerin ya¬ 
şaması mümkün olmayacaktır. Benim verdiğim rızıktan yararlan¬ 
manıza, yine bağışladığım suyu içmenize rağmen hangi cesaretle 
kendinizi benden müstağni sanıyor ve başkalanna kulluk edebili- 
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yorsunuz. 
30. Bu cümle. Allah'ın hikmet ve kudretine işaret etmektedir. Çün¬ 

kü suyun hayat verici özelliğinden başka bir özelliği de belli bir dere¬ 

ce ısıda buharlaştığında içinde buharlaşan suyun saf olmasıdır. Şa¬ 
yet su bu özelliğe sahip olmasaydı, denizlerden buharlaşan su, 
muhtevasında tuz da bulunduracak ve sonuçta yağmur yağdığında 
tüm yeryüzü çorak bir hale gelecekti. Aynı zamanda bu suyu insan¬ 
lar içemeyecek ve hiç bir bitki yetişemeyeceği için de yeşillik olmaya¬ 
caktı. Şimdi bir düşünün, sağır ve kör bir kuvvet böylesine hikmet ve 
kudrete dayalı bir nizam kurabilir mİ? Öyle ki denizlerden saf su 
yükselmekte ve bulutlar halinde yeryüzünün belli bölgelerine belli 
zartıanlarda ve belli noktalara yağmaktadır. Bu sular vasıtasıyla tatlı 
sular, çeşmeler, dereler, nehirler, kuyular oluşarak hayati ihtiyaçla¬ 
rın sağlandığı, hikmete dayalı bir nizam kurulmuştur. Bu nizamda 
denizlerde yaşayan varlıklar tuzlu suda hayatlarını devam ettirebi¬ 
lirken. karada yaşayan varlıklar ise yağmur vasıtasıyla (tatlı su elde 
ederek) hayatlarını sürdürebilmektedirler. 

31. Diğer bir ifadeyle, kiminiz nimeti yağmur tanrılarının bir ’ütfu. 

kiminiz de bunun sadece bir doğa kanunu olduğunu sanma tadır. 
Fakat bu nimetin, Allah'ın rahmetinin bir sonucu olduğunu hiç du 
şünmüyorsunuz. Gerçekten de Allah'ın bu rahmeti karşısında O'ı a 
itaat ve ibadet edilmesi lazım gelmez mi? Ancak onlar. Allah'ın bu 
kadar büyük nimetlerinden yararlanıyor olmalarına rağmen, hâlâ 

şirk, küfür ve isyan içindedirler. 
32. Bu kelime ile odun için kullanılan ağaçlar ya da merra ve afaı 

isimli iki tür ağaç kastedilmiş olabilir. Bu iki tür ağacın dallan birbi¬ 
rine sürtüldüğünde ateş çıkarırlardı. Nitekim Araplar ateşi bu ağaç¬ 

lardan elde ederlerdi. 

33. Yani, "ateş", insana her zaman, yokluğu halinde insan hayatı¬ 
nın hayvanlannkinden pek farklı olmayacağım hatırlatır. Çünkü in¬ 

sanlar yemek yapmada ateşten yararlanırlar. Yine ateş olmadan sa¬ 
nayi gelişemezdi. Aynca icadlar için pek çok alan insana kapalı kala¬ 
caktı. Fakat insanoğlu, Allah'ın kendisine bir takım yetenekler bah¬ 

şederek bu yetenekleri kullanabilmesi için gerekli şartlan sağlamış 
olduğunu unutur. Sadece kendisinden yararlandığımız ateşin bile 
ne kadar büyük bir nimet olduğunu düşünecek olursak onu da Al¬ 
lah'ın yarattığını görürüz. 

34. ''Mukvin" lügatte çölde dinlenen yolcular için kullanılan bir ke¬ 
limedir. Bazılarına göre bu kelime "aç olan kimse" anlamına gelirken 

bazılanna göre de yemek pişirmek, ısınmak, aydınlanmak vs. her¬ 
hangi bir nedenden dolayı yakılan ateşten yararlanan kişi demek¬ 
tir. 
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74 Şu halde büyük Rabbini ismiyle teşbih et.35 

75 Hayır,36 yıldızların yer (mevki)lcrine yemin ederim. 

76 Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. 

77 Hiç tartışmasız bu, Kur'an-ı Kerim'dir.37 

78 Saklanmış-korunmuş bir kitapta (yazılı)dır.38 

79 Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunmaz.39 

80 Alemlerin Rabbinden indirilmedir. 

AÇIKLAMA 

35. Yani Allah'ın mübarek ismini açıkça teşbih edin ve O nun her 

tür eksiklik, ayıp ve kusurdan münezzeh olduğunu beyan edin. 

Çünkü kafirler ahireti ve tevhidi inkar ederlerken, şirki ve küfrü se¬ 

çerken bunu Allah a atfetmektedirler. 

36. Yani, "sizlerin sandığı gibi değildir." Burada Kuran1in Allah ta¬ 

rafından nazil olduğuna yemin edilirken lam-elif kullanılmış olma¬ 

sından anlaşıldığına göre, bazı kimseler Kur an hakkında yanlış id¬ 

dialar ortaya atmışlardır. İşte burada bu iddialara reddiye olmak 

üzere yemin edilmektedir. 

37. Yıldızların mevkilerine yemin edilmesinin amacı, onların muh¬ 

telif mesafelerde bulunmuş olmalarındandır. Kur an ın yüce merte¬ 

beye haiz bir kitap oluşu dolayısıyla yine muhkem ve merbut olan 

yıldızlar sistemine yemin ediliyor. Yani bu nizam, nasıl muhkem ve 
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merbut İse Kur an da muhkem ve merbut bir sözdür. Dolayısıyla kai¬ 

nattaki bu gezegenler sistemini yaratan Zat ile Kur an ı nazil eden 

Zat aynıdır. Yıldızlar gökte nazil yayılmışlarsa ve görünüşte hiçbir 

bağlantıları yokmuş gibi görünüyorlarsa -ki aslında birbirlerine sı¬ 

kıca bağlı bir sistem içindedirler- Kur an ın ayetleri de aynı şekilde 

birbirlerine bağlı, uyum ve ahenk içindedirler. Bir hayat nizamını 

tebliğ eden bu kitaptaki sistem, bir inanca dayalı ahlak, ibadet me¬ 

deniyet, kültür, ekonomi, adalet, banş ve savaş kanunlarını, kısaca 
hayatın tüm yönlerini kapsamaktadır. Ve bu hayat nizamının el ki¬ 

tabında emredilen tüm talimatlar birbiriyle uyum içinde olmalarına 

rağmen ayn mahal ve mevkilerde indirilmiştir. Aynca bu gezegenler 

sistemi nasıl bağımsız ise ve kendisinde hiç bir değişiklik yapılamaz¬ 

sa, Kur an da aynı şekilde muhkem ve merbut bir yol göstericidir. 

38. Yani, Levh-i Mahfuz da. Bundan dolayı Kitab-ı Meknun (ko¬ 

runmuş kitap) denilmiştir, öyle ki, hiç kimse ona yaklaşamaz. Yani 

Kur an, Rasulullah a (s.a) nazil olmadan önce Allah indinde mahfuz 

idi. Dolayısı ile hiç kimse onu değiştiremez ve ona yaklaşamaz. 

39. Bu ayet, kafirlerin, "Kur an ı Muhammed e Allah vahyetmiyor. 

O na cinler ve şeytanlar ilka ediyorlar" şeklindeki iddialarına bir red¬ 

diyedir. Nitekim bu iddialanın cevabı Kur an ın muhtelif yerlerinde 

verilmiştir. Örneğin, Şuara Suresi nde (210-212) şöyle buyurulmuş- 

tur: 

"O Kuranı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz ve zaten ya¬ 

pamazlar da, çünkü onlar işitmekten uzaklaştınlmışlardır." 

Aynı konu bu ayette de ele alınmıştır. "Illal-Mutahharun" (Temiz 

olanlar hariç) Yani Kuranın vahyolunmasma, nüzulüne, değil şey¬ 

tanların müdahale etmesi, tahir (temiz) olan meleklerden başkası 

onun yanma dahi yaklaşamaz. Melekler için "mutahharûn" ifadesi¬ 

nin kullanılmasının nedeni, Allah ın onları her türlü kötülükten 

arınmış varlık kılrmş olmasıdır. 

Bu ayeti, Enes bin Malik, Ibn Abbas, Said bin Cübeyr, İkrime, Mü- 

cahid, Katade, Ebu-1 Aliye, Süddı, Dahhak ve lbn Zeyd yukanda 

açıkladığımız şekilde yorumlamışlardır. Nitekim ayetin siyak ve si¬ 

bakından da aynı anlam çıkmaktadır. Zira bu ayet, kafirlerin Tevhid 

ve Ahiret akidesi hakkında yanlış düşünceleri beyan edilirken onla¬ 

rın bu yanlışlarının vurgulanması sadedinde zikredilmiştir. 

Kur an yüce bir kitap olduğu ve hiç kimsenin ona müdahale ede¬ 

meyeceği gerçeğinden hareketle yıldızlar üzerine yemin edilmiştir. 
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Çünkü O. Allah indinde mahfuzdur ve aynca Hz. Peygamber e (s.a) 

•zil olurken pâk ve temiz (Mutahharûn) meleklerden başka .ı O na 

yaklaşamaz. Bazı müfessirler ayette geçen (La) yı nehiy Lası olarak 

kabul etmiş, ayeti “temiz olanlardan başkasmın Ona dokunmaması 

gerekir” şeklinde yorumlamıştır. Bazıları ise nehiy “La"sı olarak ka¬ 

bul etmiş ve ayete "temiz olanlardan başkası Ona dokunamaz" şek¬ 

linde anlam vermiştir. Bu müfessirler, bu nehyin, Rasulullah'ın 

(Müslümanlar kardeştir. Biri diğerine zulm etmez." hadisindeki gibi 
kullanıldığı görüşündedirler. Yani, "Bir Müslüman diğerine zulmet¬ 

mesin" denilmek istenmiştir. Dolayısı ile ayetin anlamı da "temiz ol¬ 

mayan bir kimse Kurana dokunmasın" şeklinde anlaşılmalıdır. 

Ancak bu yorum ayetin siyak ve sibakı ile uygunluk arzetmemek- 

tedir. Çünkü ayette kafirlere seslenilmektedir. Yani şöyle buyurul- 

muştur: "Bu, Allah tarafından nazil edilen bir sözdür ve "Rasulul- 

lah'a cinler ve şeytanlar ilka ediyorlar" şeklindeki düşünceniz batıl¬ 

dır. Zira O na temiz olandan başkası yaklaşamaz bile." 

Görüldüğü gibi bu ayetten, "Kurana abdestsiz dokunmak yasak¬ 

tır" şeklinde fıkhi bir hüküm çıkarmak doğru değildir ve açıkça aye¬ 

tin nüzul sebebinin de bu olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Allah in¬ 

dinde bu kitaba temiz olanların dışında hiç bir mahluk nasıl yakla¬ 

şamaz ise, dünyada da bu kitaba, ilahı bir kitap olarak iman edenle- 

iin, temiz olmadan ona dokunmaktan kaçınmaları gerektiği öne sü¬ 

rülebilir. Bu mesele hakkında muhtelif rivayetleri aşağıda zikret¬ 
mekte yarar görüyoruz: 

1) İmam Malik in Muvatta adlı eserinde, Abdullah bin Ebubekir, 

Muhammed bin Ömer bin Hazm dan naklettiği rivayete göre, Hz. 

Peygamber in, Ömer bin Hazm ile Yemen beldesi liderlerine gönder¬ 

diği yazılı emirlerden biri "La yemessuhûl-Kur’ane illa tahîrûn" şek¬ 

lindedir. Aynı konu ile ilgili mürsel bir rivayeti Ebu Davud, İmam 

Zühriden nakletmiştir. O, Rasulullah'ın Ebu Bekir Muhammed bin 

Ömer bin Hazm ile gönderdiği yazılı vesikayı Ömer bin Hazm'ın elin¬ 
de gördüğünü söylemektedir. 

2) Hz. Ali'nin rivayet ettiğine göre, cünüplüğün dışında hiçbir şey 

Hz. Peygamber i Kur an okumaktan alıkoymazdı. (Ebu Davud, Tir- 
mizi, Nesei) 

3) îbn Ömer'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber, cenabet 

ve hayız halinde olanların Kur an okumamalarını emretmiştir. (Ebu 
Davud, Tirmizi) 
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4) Buhari'nin rivayet ettiğine göre, Bizans İmparatoru Herakli- 

yus'a Hz. Peygamber in gönderdiği mektupta "Ey Ehli Kitap, sizinle 

bizim aramızdaki ortak bir kelimeye gelin..." ayeti yazılı idi. 

Bu mesele hakkında Sahabe ve Tabiun dan çeşitli görüşler nakle¬ 

diyoruz. 

Hz. Selman el-Farisi "Abdestsiz Kur an okumanın bir sakıncası 

yoktur ama dokunmak caiz değildir." demiştir. Sad bin Ebi Vakkas 

ve lbn Ömer de aym görüştedirler. Haşan Basri ve İbrahim Nehaî, 
Abdestsiz Kur an a dokunmak mekruhtur" demişlerdir. (Ahkamûl- 

Kuran, el-Cessas) Aynca Ata, Tavus, Şa'bı ve Kasım bin Muham- 

medden de aynı görüş nakledilmektedir. {El-Muğni, lbn Kudeme) 

Kuranı, dokunmamak kaydıyla görerek ve ezbere okumak, ab¬ 

destsiz de caizdir" şeklindeki görüşe hepsi katılmaktadır. Hz. Ömer, 

Hz. Ali, Haşan Basri, İbrahim Nehai ve İmam Zühri ye göre Cünüp, 

hayız ve nifas halinde Kur an okumak mekruhtur, lbn Abbas ise. 

Kur an okumayı düzenli bir şekilde devamlı sürdüren kimseler için, 

"ezberden okuyarak devam etsinler" demiş ve kendisi de bu şekilde 

davranmıştır. Said bin Müseyyeb ve Said bin Cübeyr kendilerine bu 

meseleyle ilgili bir soru yöneltildiğinde "Zaten Kur"an hafızalarda 

saklı değil mi? O halde okunmasında ne zarar var?" diye cevap ver¬ 

mişlerdir. (El-Muğni ve lbn Hazm, El-Muhalla) 

Fakihlerin görüşleri: 

İmam Kâşânî, "Bedaiüs-Senayî" adlı eserinde Hanelilerin görüş¬ 

lerini açıklarken şunları söylüyor: "Nasıl abdestsiz namaz kılmak 

caiz değil ise abdestsiz Kur an a dokunmak da caiz değildir. Fakat 

Kur an bir kılıf içinde bulunuyorsa dokunulabilir." Bazıları 

Kur an ın cildini kılıf kabul ederler. Ayrıca tefsir kitaplarına veya 

ayetin yazıyla bulunduğu herhangi bir şeye de abdestsiz dokunul- 

mamalıdır. Fıkıh kitaplarına dokunulabilir ama abdestli dokunmak 

müstehaptır. Çünkü bu eserlerde de ayet bulunmaktadır. Bazı Ha¬ 

nefi fakihleri. Kur an ayetlerinin yazılı olduğu şeylere abdestsiz do¬ 

ku nulabileceğini söylemektedirler. Nitekim haşiyelere de dokunula¬ 

bilir. Fakat haşiyelerin de Kuran ın bir parçası sayılması gerektiği 

bir hakikattir. "Kur an a dokunmadan ezbere okumak ise caizdir" 

Ancak Fetevay-ı Hindiye "ye göre çocuklar bu hükümden istisna kı¬ 

lınmışlardır. Abdestsiz olsalar bile öğrenmeleri için çocukların eline 

Kur an verilebilir. 

Şafiî mezhebi imamlarından, İmam Nûdi, "el-Minhac" adlı eserin- 
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de Şafiilerin görüşlerini şöyle açıklar: 

"Namaz ve Tavaf da olduğu gibi Kur ana abdestsiz dokunmak ha¬ 

ramdır. Kur an cilt içinde olursa da bu caiz değildir. Şayet Kur an va¬ 

liz içinde, para üzerinde veya tefsirde olursa, bunlara abdestsiz do- 

kunulabilir. Ancak Kuran bir tahtada yazılı ise veya sandık içinde 

ise tahtaya veya sandığa abdestsiz dokunmak caiz değildir. Aynca 

çocuklar abdestsiz Kur an a dokunabilirler. Abdestsiz Kur'cin oku¬ 
yan bir kimse sopa vb. araçlarla Kur an ın sayfalanın çevirebilir." 

Maliki Mezhebi, abdestsiz Kur ana dokunulmayacağı konusun¬ 

da Cumhur ile ittifak halindedir. Fakat öğretmen ve öğrenci Kur an 

öğrendikleri, öğrettikleri için bu hükümden istisna edilmişlerdir. 

Hatta Kur an öğrenmek için hayızlı kadınlar dahi Kur an a dokuna¬ 

bilirler. İbn Kudame, el-Muğni adlı eserinde İmam Malik in görüşü¬ 

nü nakletmiştir. "Cünüp bir halde Kur an okumak yasaktır. Ama ha¬ 

yız halinde kadının Kur'an okuması caizdir. Çünkü, onu uzun bir 

süre Kur'an okumaktan nehyederseniz. Kur an ı unutur." 

İbn Kudame nin naklettiğine göre "Hanbeli Mezhebinde cünüp- 

lük, hayız ve nifas halinde Kur'an veya Kur an dan tam bir ayet oku¬ 

mak caiz değildir. Ancak "bismillah", "elhamdülillah", "maşaallah" 

demek caizdir. Gerçi bunlar da Kur an ayetlerinden bir cüzdür ama. 

Kur an okuma gayesiyle söylenmediğinden, denilmesinde bir mah¬ 

zur yoktur. Kur an a abdestsiz dokunmak ise kesinlikle caiz değildir. 

Ancak bir ayetin yazılı olduğu fıkıh kitabına veya mektuba dokunu- 

labilir. Aynca Kur'an kılıf içinde ise yine abdestsiz ona dokunmak 

caizdir. Tefsir kitaplanna da dokunulabilir. Şayet Kuran "a dokun¬ 

mak acilen gerektiyse, teyemmüm alınır ve öyle dokunulur. "Dört 

Mezhebin Fıkıh Kitabı "nda Hanbeli Mezhebi ne göre "çocukların ab¬ 

destsiz olarak Kur an a dokunmalan doğru değildir. Çünkü onlara 

abdest aldırmak büyüklerin görevleridir" denilmektedir. 

Zahiriye Mezhebine göre. Kur an ı okumak veya dokunmak her 

halükârda (cünüp, hayız, nifas, abdestsiz vs.) caizdir, (ibn Hazm, el- 

Muhalla, cilt 1, sh. 77-84) Bu meseleyi aynntılı bir şekilde ele alan 

İbn Hazm, kendi görüşleri hakkında sağlam deliller öne sürmüş ve 

"Fakihlerin Kur an a dokunmak ve okumak hakkında ileri sürdükle¬ 

ri delillerin hiç biri ne Kur an da ne de Sünnet te sabit değildir" de¬ 

miştir. 
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81 Şimdi siz bu sözü mü hor görüp-küçümsüyorsunuz?40 
82 Ve rızkınızı (Kur'an'dan yararlanma nimetini bırakıp onu) mutla¬ 

ka yalan saymaktan41 ibaret mi kılıyorsunuz? 

83 Hele can boğaza gelip dayandığında, 
84 Ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz, 

85 Biz ona sizden daha yakınız; ancak siz görmezsiniz. 
86 İşte o vakit, eğer siz ceza görmeyecek iseniz, 

87 Eğer doğru sözlüler de iseniz, onu, (çıkmakta olan canı) geri çevir- 
senize. 

88 Eğer o (ölecek kişi), yakın kılman (mukarreb olan)lardan ise, 

89 Bu durumda rahatlık, güzel nzık ve nimetlerle donatılmış Cennet 
(onundur). 

90 Ve eğer "Ashab-ı Yemin"den ise, 

91 Artık, "Ashab-ı Yemin"den selam sana. 
92 Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise, 

93 Artık (onun için de) alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır. 
94 Ve çılgınca yanan ateşe bir atılma da. 
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95 Hiç şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Ya- 
kin). 

96 Öyleyse büyük Rabbini ismiyle teşbih et.42 

AÇIKLAMA 

40. "Entüm mudhınûn: juy hafife almak, ciddi görmemek anla¬ 

mına gelir. 
41. İmam Razi bu ayetin yorumunu yaparken burada "nzk' ın 

"ekonomik gelir" anlamında olabileceği ihtimalini öne sürmektedir. 

Çünkü Kureyşliler. İslâm yayıldığı takdirde gelirlerinin azalacağını 
düşünmüşlerdir. Dolayısıyla bu ayet "sizler Kur'an'a sırf kendi geli¬ 
rinizi (çıkarınızı) düşündüğünüz için karşı çıkmaktasınız.” anlamı¬ 

na gelir. Yani, onlar nezdinde hak ve bâtılın hiç bir önemi yoktur. On¬ 
lar sadece kendi çıkarlannı gözetmektedirler. 

42. Hz. Ukbe bin Amir Cüheyni'nin rivayet elliğine göre bu ayet na¬ 
zil olduğunda Hz. Peygamber rükûda "Subhane rabbive 1-azim'. "Fe- 
sebbih bismi Rabbike’l-â la" ayeti nazil olduğunda ise secdede Su- 
hane rabbiye 1-âlâ" denilmesini emretmiştir. (Müsned-i Ahmed. Ebu 

Davud, İbn Mace. İbn Hibban. Hakim) 
Bu rivayetten anlaşıldığına göre. Hz. Peygamber in gösterdiği na¬ 

maz tarzının en küçük cüzleri bile Kur an dan alınmıştır. 

VAKIA SURESİNİN SONU 
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57 
• 

HAD İD SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını 25. ayetinden almıştır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin "Medeni" olduğuna dair görüş birliği 

vardır. Nitekim muhtevasından, surenin Uhud Savaşı ile Hudeybiye 
Antlaşması arasında bir dönemde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Ci¬ 
vardaki tüm kafirlerin tehdidi altında bulunan Medine'deki küçük 
İslâm toplumu, zayıf olmasına rağmen çevresindeki müşrik Arap 
güçlerine karşı sürekli teyakkuz halindeydi. İşte böyle bir ortamda 
İslâm, kendi davetine icabet edenlerden canlan ve mallan konusun¬ 

da fedakarlıklar istemektedir. Bu yüzdendir ki. surede müminler¬ 
den canlan ve mallan konusunda yapacaklan fedakarlıklar teşvik 
ve talep edilmektedir. Nitekim 10. ayette de teyid edildiği gibi Allah 

müminlere seslenerek "Zaferden sonra İslâm'ı yayma yolunda mal- 
lannı sarfedip, canlanyla savaşanlar elbette zaferden önce mal ve 

canlanyla savaşanlarla bir değildir." buyurulmaktadır. Hz. Enes 6. 
ayetin açıklamasını yaparken "Kur an ın nazil oluşundan itibaren 

geçen 17 sene içerisinde ilk kez müminlere böylesine şiddetli bir 
ikazda bulunulmuştur" demektedir, (lbn Merduye). Bu rivayete da¬ 

yanarak Hadid Suresinin hicretin 4. ve 5. yıllarında nazil olduğu 
söylenebilir. 

Konu: Bu sure, Allah yolunda infak (sarfetmek-harcamak) konu¬ 
sunda yapılan telkin ve teşvikleri ihtiva eder. Islâm tarihinin, Islâm 
ile cahiliyenin kıyasıya birbirleriyle ölüm kalım savaşı yaptığı o nazik 
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dönemde, bu sure müminleri mâlî fedakarlıklar yapmaları husu¬ 
sunda teşvik etmiştir. Aynca Islâm’ın, sadece bir şahsın Müslüman 
olduğunu iddia etmesi, bir takım sathî ve zahiri ibadetlerde bulun¬ 

ması olmadığı belirtilerek Allah a iman etmede İhlasın önemi vurgu¬ 
lanmıştır. Ki zaten bu da İslâm'ın gerçek ruhudur. Şayet bir kimse 
imanında ihlas sahibi değilse, can, mal ve çıkarlarına Allah'ın dinin¬ 
den daha çok önem veriyorsa bu kimsenin müminlik iddiası yalan¬ 
dır ve Allah indinde hiç bir değeri yoktur. 

Bu sebepten ötürü öncelikle, muhatapların kendilerine seslenen 
yaratıcı beyan edilmiş ve daha sonra aşağıda zikredilen konular iş¬ 
lenmiştir. 

Allah yolunda infak etmekten kaçınmamak Islâm davasının ve 

imanın gereğidir. Aksine davranmak sadece iman olgusuna değil, 
gerçeğe de ters düşer. Çünkü mal, insana Allah tarafından geçici 
olarak verilmiş bir nimettir. "Sizlerin bu gün sahip olduğunuz mal ve 
mülk yarın elinizden alınıp bir başkasına verilebilir; zira onun asıl 
sahibi Allah'tır. O Allah ki, kainattaki her şey O nun emri altındadır. 
Allah'ın, tasarrufunuz altına vermiş olduğu mal ve mülkü kendi iste¬ 
ğiniz ile Allah nzası için kullandığınızda ancak bir yarar sağlamış 
olursunuz." 

Allah yolunda bir kimsenin canını ve malını ortaya koyması her 

ne kadar hüsn-ü kabul görürse de, bu davranışın kıymeti, can ve 
maldan geçildiği şartlar nazan dikkate alınarak değerlendirilecek¬ 
tir. Sözgelimi Islâm'ın tehlikede olduğu ve her an kafirlerin gücü kar¬ 
şısında yenilme ihtimalinin bulunduğu bir zamanda, canlarını ve 
mallarını verenler ile; Islâm'ın muzaffer, Müslümanların güçlü oldu¬ 
ğu bir zamanda canlannı ve mallarını verenler arasında, elbette de¬ 
rece itibariyle bir farklılık olacaktır. Hak yolunda infak edilen bir mal 

Allah'a "Karzı-Hasen" (güzel bir borç) vermek gibidir, Allah bu karz-ı 
hasenin karşılığını kat kat verecektir. 

Ahirette Allah'ın nuru ancak Allah yolunda mallarını ve canlannı 

sarfedenlere nasip olacaktır. Dünyada hakkın veya batılın hüküm 
süreceğine aldırış bile etmeyen münafıklar, burada her ne kadar 
Müslümanlann saflannda gözüküyorlarsa da, ahirette Müslüman- 
lardan aynlarak Allah'ın nurundan mahrum kalacak ve mahşer 
meydanında kafirlerle birlikte olacaklardır. 

Müslümanlar, hayatlannı dünyanın peşinden koşarak tüketmiş 
ve gaflet dolayısıyla kalpleri katılaşmış Ehli Kitap gibi olmamalıdır¬ 
lar. Onlar (Ehli Kitap) nasıl mümin olabilirler ki, Allah'ın zikrini işit¬ 
tiklerinde kalpleri yumuşamaz ve Allah'ın indirdiği hakka boyun eğ¬ 
mezler? 
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Allah indindeki şehid ve sıddıklar, ancak Allah yolunda mallarım 
ve canlarını hiç gösteriş yapmadan feda eden müminlerdir. 

Dünya hayatı, geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. 
Elinizdeki zinetler, aranızdaki övünme, mal ve evlat yanşı hepsi de 
geçicidir. Bu, tıpkı yemyeşil bir tarlanın misaline benzer: önce sara¬ 
rır. sonra kurur ve çürür, sonunda da yok olup gider. Asıl kalıcı olan 
Cennet hayatıdır. O halde ne yapacaksanız. Cennet hayatı için ya¬ 
pın. Dünyada sıkıntı veya ferahlık, Allah’ın takdirine bağlıdır. Mü¬ 
minler, bir musibetle karşılaştıklarında meyus olmayan, zenginlik 
ve refah elde ettiğinde kibirlenmeyen bir karaktere sahip olmalıdır¬ 
lar. Çünkü kafir ve münafıklar, Allah kendilerine nimet verdikçe ki¬ 
birlenip şımaran, Allah'ın bağışladığı nimeti O nun nzası için sarfet- 

meyen ve hatta başkalarını da sarfetmekten alıkoyan bir özelliğe sa¬ 
hiptirler. 

Allah, peygamberlerini apaçık işaretlerle göndererek, adaleti tesis 

etmeleri için beraberlerinde Kitap ve Mizan ı indirmiş ve hakkı ikame 
edip batıl güçleri ezmeleri için de, bunlarla birlikte Demir i yaratmış¬ 
tır. Böylece Allah, kimlerin dinini ikâme edeceğini ve kendine yar¬ 

dımda bulunacağını görecektir. "Bu imtihan ilerlemeniz ve bir üst 
makama yükselmeniz içindir. Yoksa Allah kendi dinini ikâme etmek 
için sîzlere muhtaç değildir." 

Daha önce de Allah tarafından peygamberler gönderilmiştir. On¬ 
ların davetine icabet edenler olduğu gibi, tekrar fişka dalanlar da ol¬ 
du. Hz. îsa peygamber olarak gönderildiğinde, bir çoğu iyiliğin yolu¬ 

na girmişlerdi ama, ondan sonra ümmeti, ruhbanlık bid atine sap¬ 
lanıverdi. Şimdi ise Hz. Muhammed (s.a), Allah tarafından peygam¬ 
ber olarak gönderilmiştir. O nun peygamberliğine iman edip Al¬ 

lah'tan korkarak hayatlarını sürdürenler, Allah’ın rahmetinden iki 
kat hak alırlar ve bu dünyada hak ve batılı açıkça görebilmeleri için 
kendilerine basiret bahşedilir. Ehl-i Kitap, Allah'ın lütfunu kendi te¬ 

kellerinde sanmaktadırlar, sanmaya da devam etsinler. Allah'ın fazl 
ve rahmeti kendi elindedir ve bunu dilediğine verir. 

Burada özetlediğimiz konular, sure içinde peşpeşe beyan edilmiş¬ 
tir. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı teşbih etmiştir.1 O, üstün 
ve güçlü (aziz) olandır,2 hüküm ve hikmet sahibidir. 

2 Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye 
güç yetirendir. 

AÇIKLAMA 

1. Yani, kâinat nizamı içerisinde bulunan her şey, kendisini yara¬ 
tan Zat ın her türlü kusur, zaaf ve noksanlıktan münezzeh olduğu¬ 
nu açıkça ispatlamaktadır. Çünkü o Zat ın sıfat ve fiilleri mükem¬ 
meldir. Yaratılış ve yarattıklarının idaresi ile ilgili emirlerinin tümü, 
her türlü kusur, zaaf ve noksandan beridir. 

"Sebbeha" fiili burada mazi sığasıyla (geçmiş zaman kipiyle) kulla¬ 
nılmıştır. Fakat bazen muzari sığasıyla (geniş zaman kipiyle) kulla¬ 
nıldığı yerler de vardır. Bu farklılık, kâinattaki her zerrenin Allah'a 
hamd etmiş olduğuna, hâlâ etmekte ve gelecekte de edeceğine dela¬ 
let eder. 

2. "Huve'l-Aziz'ûl-Hakim" (O azizdir, hakimdir) ifadesinde geçen 
"huve" zamiri, tekid için başa getirilmiştir. Yani aziz ve hakim ancak 
O'dur. Aziz; kuvvet sahibi, kâdir ve kâhir anlamına gelir. Hiç kimse 
O nun emirlerine karşı koyamaz ve herkes O nun emirlerini yerine 
getirmek zorundadır. O na karşı çıkan. O ndan kaçıp kurtulamaz. 
Hakim ise hikmet sahibi demektir. Yani O nun yaptığı her şeyde bir 
hikmet vardır. O nun yaratışı, idaresi, emirleri ve yol göstermesi yine 
bir hikmete dayanmaktadır. Yaptıkları akla ve mantığa ters değildir, 
hiçbirinde bir bilgisizlik yoktur. 

Burada ince bir nokta dikkate değer. Kur an da Allah ın "aziz" sıfa¬ 
tı ile birlikte Kuvvetli, Cebbar, Muntakim, Kahhar gibi sıfatlan pek 
nadir olarak ve zalimlerin, asilerin azabla korkutulduğu yerlerde 
kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kullanımlardan, Allah'ın mutlak ikti¬ 
dar sahibi olduğu anlamı çıkar. Ancak bu gibi yerlerin dışında Aziz 
sıfatı yanında. Hakim. Alim, Rahim, Gafûr, Vehhâb, Hamîd gibi baş- 
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ka sık. 1ar da kullanılmıştır. Böylece, bu kadar güçlü ve kuvvet salu- 
bi olan Zat nasıl akılsız, merhametsiz, affetmeyen, kötü vasıflan bu¬ 
lunan biri olabilir? Zulüm ve insafsızlık varsa şayet, bunun temelin 
de yatan neden, başkalan üzerinde iktidar sahibi olan insanlann, 
Allah'ın yukanda zikredilen güzel sıfatlanna haiz olmayışlandır. 
Kuvvet ve iktidar sahibi olan bir kimsede, bu güzel sıfatlar ne kadar 
az bulunuyorsa, bu kimsenin idaresinde zulüm ve fesadın derecesi 
de o kadar yüksek olur. Dolayısıyla Kur an da nerede Allah'ın "Aziz" 
sıfatı zikredilmişse hemen onun yanında Hakim, Alîm, Rahim, 
Gafur, Hamîd. Vehhâb sıfatlan eklenmiştir. Böylece insanlar, ken¬ 
dilerini yaratan Allah'ın mutlak iktidar sahibi olduğunu, yeryüzün¬ 
den gökyüzüne kadar tüm kâinatta O'nun emirlerinin geçerli oldu¬ 
ğunu ve Ona karşı koymaya kimsenin gücünün yetemeyeceğini an¬ 
lasınlar. O hakimdir; her emri bir hikmete dayalıdır. Alimdir; her şe¬ 
yi bilir, dolayısıyla emirlerinde yanılma ihtimali yoktur. Rahimdir; 
kuvvetim merhametsizce kullanmaz. Gafûrdur; yarattıklarına hoş 
görülü davranır ve affedicidir. Vehhâbtır; emri altındakilere cimri 
de,' 1, cömert davranır. Hamiddir; tüm mükemmel sıfatlara haizdiı 
ve hem de bunlara lâyık olan da sadece O'dur. 

Kuranın bu açıklamaları siyaset ve hukuk bilimcileri tarafından 
dalıa iyi anlaşılır; zira "Hakimiyet", hakimiyet sahibinin, sınırsız yet¬ 
ki ve gücü elinde bulundurmasını gerektirir. Dahili veya harici hiç 
bir güç, hakimiyet sahibinin kararlarına karşı çıkmadığı gibi, onlan 
değiştirmeye çalışmamalı, uygulamalarına mani olmamalı ve so¬ 
nuçta O nun kararlarına uymaktan başka bir çare aramamalıdır. 
Aynca böylesine sınırsız bir iktidar sahibi, kusur ve noksandan beri, 
ilim ve hikmette mükemmel olmalıdır. Aksi taktirde bu sınırsız ikti¬ 
dar, ahmak, cahil, merhametsiz ve kötü vasıflara sahip bir kimsenin 
elinde bulunursa, ortada zulüm ve fesaddan başka bir şey olmaz. Bu 
yüzden, düşünürler siyasal sistemlerle ilgili teorilerini öne sürerler¬ 
ken, idarecileri kesin iktidar sahibi farzederek, onlan her türlü nok¬ 
sandan münezzeh kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ancak hiç bir 
kulun hatasız ve sınırsız, mutlak bir yetki sahibi olamayacağı apaçık 
ortadadır. Aynca bir önderin, bir meclisin, bir milletin, bir partinin 
sınırlı iktidarının hatadan beri olması mümkün değildir. Dolayısıyla 
yanılgıya düşmeyen bir hikmete, ihata etmediği hiç bir şey olmayan 
bir ilme, tüm insanlık bir araya gelse sahip olamaz. Bu yüzden bir 
parlemento iktidarının böylesine bir bilgi ile mücehhez olması tasav¬ 
vur dahi edilmez. Çünkü insan, insan kaldığı müddetçe bencillik, 
heva, heves, korku, taassub, muhabbet, nefret vb. zaaflardan tama¬ 
men annamaz. İşte bu gerçeği dikkate alırsak Kuranda öne sürülen 
yönetim felsefesinin en doğru ve en mantıklı olduğunu hemen kavra¬ 
rız. Kuran, aziz olan Allah tan başkasının, mutlak iktidar sahibi ola¬ 
mayacağını, Allah'ın ise Hakim, Alim. Rahim, Gafur, Hamîd, Vehhâb 
ve her türlü kusur ve noksandan münezzeh olduğunu söyler. 
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3 O, Evveldir Ahirdir, Zahirdir, Bâtındır.3 O, her şeyi bilendir. 
4 Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva eden4 5 O'dur. 

Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir.3 Siz, her nere¬ 
de iseniz, O sizinle beraberdir.6 Allah, yapmakta olduklarınızı gören¬ 
dir. 

5 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a 
döndürülür. 

6 Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar. 
O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir. 

AÇIKLAMA 

3. Yani, hiçbir şey yok iken Allah vardı ve herşey yok olduktan son¬ 
ra Allah yine varolacaktır. O Evveldir, Ahirdir ve aynı zamanda Za¬ 

hirdir. Çünkü herşey O ndan zuhur eder. O nun sıfatlarından, fiille¬ 
rinden ve nurundan meydana gelir. O Bâtındır, yani her şeyden gizli 
ve saklıdır, duyular ile kavranılması mümkün değildir. Akıl ile hayal 
gücüyle. Zatını tasavvur etmek imkan haricidir. Nitekim bu ayetle¬ 

rin en güzel yorumu Hz. Peygamber in şu duasındaki ifadelerdir: 
"Ente el-Evvel fe leyse kableke şey'en ve ente el-Ahir fe leyse bade- 
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ke şey en ve ente el-Zahir fe leyse fevkake şeyen ve ente el-Bâtin fe 
leyse dûneke şey en'' (İmam Ahmed, Müslim, Tirmizi ve Beyhâki, 
Ebu Hureyre'den; Ebu Yâlâ ise, Müsnedi'nde Hz. Aişe'den naklet- 
mişlerdir.) 

Bu bağlamda. Cennet ve Cehennem ehline ebedî hayat verileceği¬ 
ne göre, Allah'ın Ahir olması (yani her şey yok olduğunda sadece Al¬ 

lah'ın kalacağı) nasıl izah edilebilir?" şeklinde akla bir soru gelebilir. 

Bu sorunun cevabını Kur an ın kendisi vermiştir. "Allah'tan başka 
her şey yok olacaktır." (Kasas: 88) Diğer bir ifadeyle hiç bir mahluk 
kendiliğinden bir ebediliğe sahip değildir. Şayet herhangi bir varlık, 
hayatına devam ederse, bu Allah'ın emriyle olur. Çünkü her mahluk 
fanidir. Cennet ve Cehennemde ebedî kalmalarına gelince, onlar 

bizzat zâti sıfatlan nedeniyle değil, Allah'ın emriyle orada hayatlarını 
sürdüreceklerdir. Tıpkı meleklerin zâti sıfatlan dolayısıyla ebedî ol¬ 
mayıp, Allah'ın emriyle hayat bulabilmeleri ve verilen süre kadar ha¬ 
yatiyetlerini devam ettirebilmeleri gibi. Yani kâinatı yaratan ve idare 
eden Allah'tır. 

4. Bkz. A'raf an: 41, 42, Yunus an: 4, R'ad an: 2-5, Fussilet an: 11- 
15 

5. Diğer bir ifadeyle Allah, herşeyi en ince aynntısma kadar bil¬ 
mektedir. Öyle ki. toprak altındaki her tane, her yaprak, her fidan, 
yeryüzüne düşen yağmurun her damlası, göğe yükselen buharlar 
vs. hepsi de Allah'ın bilgisi dahilindedir. Eğer böyle olmasaydı, top¬ 
rak altındaki taneyi nasıl bir fidan olarak çıkarabilir, yetiştirebilirdi? 
Yine şayet ilim sahibi olmasaydı nereye, ne kadar yağmur yağması 
gerektiğini nasıl bilebilir ve onu düzenli bir şekilde yeryüzüne indire¬ 
bilirdi? Tüm bunlan diğer olaylarla mukayese edersek, arzın altında 
ne olduğunu, ordan neler çıktığını, gökyüzüne buharın nasıl yüksel¬ 

diğini ve yağmurun nasıl yağdığını vs. hepsinin de Allah'ın ilmi dahi¬ 
linde olduğunu anlanz. Şayet Allah Teâlâ'nın ilmi olmasa, böylesine 

muazzam bir nizam nasıl kurulur ve her şey ayn ayn nasıl takdir edi¬ 
lirdi? 

6. Yani, sizler hiç bir surette O nun hükümranlığının ve bilgisinin 

dışında kalamazsınız. Yeryüzünde, gökyüzünde, uzayda veya her 
nerede olursanız olunuz, Allah'ın bilgisi dışında olmanız mümkün 
değildir. Yeryüzünde hayatınızı idame ettiriyor olmanız bile, Allah'ın 

her yerde mevcud olduğunu bizzat ispatlamaktadır. Kalbinizin çar¬ 
pıntısı, nefes almanız, görme ve işitme yetileriniz... ciğerlerinizin iş¬ 

leyişine kendiniz de şahitsiniz. İşte Allah size hikmet ile bu imkanla- 
n verdiği içindir ki yaşamaktasınız. Nitekim eceliniz geldiğinde Allah 
bu imkanları ortadan kaldırır ve sizler hayata veda edersiniz. 
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7 Allah’a ve Rasulü'ne iman edin.7 Size harcama yetkisi verdiği şeyler¬ 

den infak edin8 ki sizi onlann üzerinde halifeler kıldı.9 Artık sizden kim 

iman edip infak ederse,10 onlar için büyük bir ecir vardır. 

AÇIKLAMA 

7. Burada kafirlere seslenilmemektedir. Çünkü daha sonra yapı¬ 

lan hitaptan, burada, şehadet kelimesini söyleyerek Müslüman 

olan, fakat İslâm m öngördüğü mükellefiyetlerden kaçınan kimsele¬ 

rin muhatap alındığı anlaşılmaktadır. Nitekim Islâm'ı kabul etmele¬ 

ri için kendilerine çağn yapılan kafirlerden, Islâm'ı kabul eder etmez 

Allah yolunda cihad için mallarını cömertçe sarfetmelerini istemek 

mantıksız olurdu. Ayrıca onlara, "Sizlerden zafer öncesi cihad için 

mallarını sarfedenlerle zaferden sonra sarfedenler bir değildir. Za¬ 

ferden önce Allah yolunda cihad için mallarını infak edenler, zafer¬ 

den sonra infak edenlerden derece itibariyle üstündürler" demek de 

anlamsızdır. Henüz Müslüman olmamış kimselerden Allah yolunda 

canlarını ve mallarını vermelerini talep etmek ise daha sonraki bir 

iştir. Dolayısıyla "Allah'a ve Rasulü'ne iman edin" şeklindeki sesleni¬ 

şin anlamı "Ey kelime-i şehadet getirerek Islâm'ı kabul edenler! Al¬ 

lah a ve Rasulü'ne gerçekten (ihlasla) iman edin ve imanınızda se¬ 
batlı olun" demektir. 

8. Burada anlaşılan odur ki, maksat; iyilik amacıyla infak etmeye 

çağn değil, 10. ayetten de anlaşıldığı gibi Rasulullah'ın önderliğinde 

kafirlere karşı yapılan cihadda İslâm'ın zaferi için infak etmeye çağ¬ 

adır. İslâmî yönetimin bu fedakarlığa özellikle iki hususta ihtiyacı 

vardır. Birincisi savaş nedeniyle, İkincisi İslâm'ı kabul ettikten son- 
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ra kafirlerin zulmüne maruz kabp imanlarını kurtarmak için zorluk¬ 

lara katlanarak Medine’ye hicret eden ve Hz. Peygamber in yanında 

kalan yardıma muhtaç mazlum Müslümanlar nedeniyle. Ihlaslı 

Müslümanlar, bu mazlum kardeşlerine yardım edebilmek için, güç¬ 

lerinin üstünde çaba sarfediyorlardı. Nitekim ileride gelecek olan 

ayetlerde (10-12, 18-19) onlann bu fedakarlıkları takdirle zikredil¬ 

miştir. Fakat buna rağmen Müslümanlar arasında bir çok kimse, 

kendileri refah içinde yaşarken ölüm kalım mücadelesi veren bu in 

sanlara sadece seyirci kalıyorlardı. Üstelik iman ettikleri İslâm dini¬ 

nin, kendi can ve mallan üzerinde tasarruf hakkı olduğunu hiç dü¬ 

şünmüyorlardı. İşte bu ayet, bütün Müslümanlara seslenmekte ve 

"Gerçek müminler olun ve Allah yolunda mallarınızı infak edin" de¬ 

mektedir. 

9. Bu cümle iki anlama da gelir ve her ikisi de geçerlidir. Birincisi, 

"tasarrufunuz altında bulunan mal, sizin kendi mülkünüz değil, Al¬ 

lah'ın sadece size bir emanetidir. Yani, mülkün asıl sahibi Allah'tır 

ve sizler bu malı O nun yolunda sarfetmekten kaçmıyorsunuz. Oysa 

bir vekil, malın gerçek sahibinin isteği doğrultusunda sarfetmekten 

kaçınamaz. Çünkü onun görevi, sahibinin emrini yerine getirmek¬ 

tir." İkincisi. "Bu mal daha önce sizin elinizde değildi ve sürekli eli¬ 

nizde de kalmayacaktır. Dolayısıyla bu mal nasıl sizden önce başka¬ 

larının elinde bulunduysa, gelecekte de başkalarının elinde olacak¬ 

tır. O halde bu geçici vekaletiniz esnasında size tevdi edilen malı sar- 

fedin ki, ahirette ebedi mükafatı almaya hak kazanabilesiniz." Bu 

konuda Hz. peygamber den (s.a) bir hadis rivayet edilmiştir." Rasu- 

lullah bir defasında bir keçi kesti ve onun etini dağıttıktan sonra Hz. 

Aişe'ye (r.a) geriye ne kadar et kaldığını sordu. Hz. Aişe "Sadece bir 

kol kaldı" diye cevap verince Rasulullah "Hayır bir koldan başka tüm 

keçi kaldı; Zira Allah yolunda ne sarfetmişsen o bakidir" dedi." (Bu- 

hari, Müslim). Başka bir hadisde Hz. Peygamber şöyle buyurmuş¬ 

tur: "insanoğlu "malım, malım" der, oysa senin m alın, ancak yediğin, 

giyerek eskittiğin ve sadaka vererek ahirete gönderdiğindir. Bunun 

dışmda elinde ne varsa, elinden çıkacak ve başkalarının eline geçe¬ 

cektir." (Müslim). 

10. Burada cihad için kişinin malını sarfetmesi, imanın gereği, ih- 

lasmın göstergesi olarak nitelenmiştir. Diğer bir ifadeyle gerçek ve 

ihlaslı bir mümin, bu tür nazik durumlarda, malını infak etmekten 

kaçınmamalıdır. 
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8 Size ne oluyor ki, Rasul sizi Rabbinize iman etmeye çağınp-durur- 

ken11 Allah'a iman etmiyorsunuz? Oysa O, sizden kesin bir söz almıştı. v“ 

Eğer mü'min iseniz (inanıp sözünüzüo gerçekleştirin). 

9 Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indi¬ 

ren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyen¬ 
dir. 

10 Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa gökle¬ 

rin ve yerin mirası Allah'ındır.13 İçinizden, fetihten önce infak eden ve 

savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan in¬ 

fak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel ola¬ 

nı va'detmiştir.14 Allah, yapmakta olduklarınızı haber alandır.15 

AÇIKLAMA 

11. Yani, Müslüman olduğunuzu söylemenize rağmen, kafirler gi- 
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bi davranıyorsunuz. Oysa Allah’ın Rasulü aranızda bulunmakta ve 

sîzlere doğrudan doğruya Allah'ın vahyini aktarmaktadır. 

12. Bazı müfessirler bu ifadeden, Allah'ın, yaratılıştan sonra 

Adem'in zürriyetinden aldığı "misakın" kastolunduğu anlamını çı¬ 

karmışlardır. Bazıları da, "Bu ifade de her insanın fıtratında ve vic¬ 

danında Allah'a itaat duygusunun mevcut olduğuna işaret ediliyor" 

demişlerdir. Doğrusu ise, bu misak ile Allah'a ve Rasülü'ne itaat ve 

tabi olmanın bilinciyle, her Müslümanm İslâm'ı kabul ettiğinde Rab- 

biyle yaptığı anlaşmanın kastolunuyor olmasıdır. Kur an ın başka 

bir yerinde bu anlaşmaya şöyle değinilmiştir: 

"Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani "işittik ve itaat ettik" 

demiştiniz. Allah'tan korkun; çünkü Allah göğüslerin özünü bilir." 

(Maide: 7) 

Bir hadiste Hz. Peygamber in (s.a) bu olayı nasıl anlattığını Ubade 

bin Samit şöyle rivayet ediyor: "Rasulullah bizden şu esaslar üzerine 

biat aldı. İyi veya kötü herhalükarda beni dinleyecek, bana itaat ede¬ 

ceksiniz. Yoksulluğunuzda veya zenginliğinizde Allah yolunda infak 

edeceksiniz. Marufu emr, münkeri nehyederek, Allah için doğru söz 

söyleyecek ve bu konuda hiç kimseden çekinmeyeceksiniz." (Müs- 

ned-i Ahmed) 

13. Bu ifade iki anlama da gelebilir. Birincisi, bu mal sizlerin elinde 

ebedi kalacak değildir. Muhakkak bir gün bu maldan ayrılacaksınız 

ve bu mal Allah'a kalacaktır. Oysa şimdiden, yani hayatta iken bu 

malı Allah yolunda sarfetmelisiniz ki öbür dünyada bu davranışınız 

dolayısıyla, Allah sizi mükafatlandırsın. Bu malı Allah yolunda sar- 

fetmeyecek olsanız bile, yine de o Allah'a kalacaktır. Fakat aradaki 

fark, infak etmediğiniz takdirde sizlerin hiç bir mükafata hak kaza¬ 

namayacak olmanızdır. İkincisi, "mali sıkıntıya ve yoksulluğa düş¬ 

me korkusuyla Allah yolunda sarfetmekten kaçınmayın, kâinatın 

tüm hâzinelerinin sahibinin Allah olduğu bilmelisiniz. Dolayısıyla 

O, size elinizde bulunandan daha fazlasını bağışlamaya kadirdir." 

Bu hususa Kur an ın diğer bir ayetinde şöyle değinilmiştir. 

"De ki: Rabbim, kullarından dilediğine nzkı yayar ve ona tekrar 

nzkı kısar. Siz Allah için ne infak ederseniz, Allah onun yerine baş¬ 

kasını verir. O nzk verenlerin en hayırlısıdır." (Sebe: 39) 

14. Yani, her iki grup da mükafatı haketmiştir fakat birinin merte¬ 

besi diğerinden üstündür. Çünkü onlar en nazik ve en zor durum¬ 

larda Allah yolunda canlarını tehlikeye attılar ve zafer ümidi olmadı- 
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ğı zamanlarda bile Allah nzası İçin mallarını çekinmeden sarfettiler. 

işte böylesine bir dönemde Islâm'ın küfür karşısında mücadeleyi 

kaybetme tehlikesi söz konusuydu, ama buna rağmen o kimseler, 

dünyada yaptıklarının karşılığını alma şansları olmadığı halde, mal¬ 

larını harcadılar. Müfessirlerden Mücahid, Katade ve Zeyd bin Eş¬ 

lem, bu ayette geçen "Fetih" kelimesi ile Mekke'nin fethinin kastolun- 

duğu görüşündedirler. Şa'bi ise, "Bu kelime ile Hudeybiye antlaşma¬ 

sı kastedilmektedir" diyor. Ancak çoğu müfessirler birinci görüşü 

tercih etmişlerdir, ikinci görüşe gelince, Ebu Said el-Hudri den riva¬ 

yet olunan bir hadis onu teyid etmektedir. "Rasulullah Hudeybiye 

Antlaşmasında şöyle buyurdu. Çok yakında öyle bir grup gelecektir 

ki, sizler kendi amellerinizi, onların amelleri yanında küçük göre¬ 

ceksiniz. Ama onlann dağ kadar altınları olsa ve Allah yolunda sar- 

fetseler dahi, yine de sizlerin bir veya iki ntlınıza (ntl, çok küçük bir 

Ölçü birimi muhtemelen 8 kg. çev.) eşit olmaz. (Ibn Cerir, İbn Ebi Ha¬ 

tim, Ibn Merduye, Ebu Naim el-lsfehânî) Yine İmam Ahmed'in Hz. 

Enes'ten rivayet ettiği bir başka hadis bu görüşü desteklemektedir: 

Bir defasında Abdurrahman bin Avf ile Halid bin Velid arasında bir 

münakaşa vuku bulur.Halid bin Velid, Abdurrahman bin Avf a "Eski 

hizmetlerinizden ötürü, her zaman üstünlük taslıyorsunuz" der ve 

Rasulullah'a bu söz iletilince, O "Canımı elinde tutan Allah'a yemin 

ederim ki Uhud Dağı kadar altınınız olsa ve sarfetseniz, yine de onla¬ 

nn amelleriyle eşit olamazsınız" buyurdu. Bu hadisten anlaşılıyor kı 

fetih kelimesi ile Hudeybiye Antlaşması kastolunmuştur. Çünkü 

Halid bin Velid, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuştur ve 

Mekke'yi fetheden ordu içindedir. Gerçi sözkonusu "fetih", ister 

Mekke'nin fethi ister Hudeybiye Antlaşması ile ilgili de olsa, verilmek 

istenen mesaj sadece o döneme mahsus değildir. Bu Islâm'ın temel 

ilkelerinden biridir. Yani, küfre karşı Islâm'ın içinde bulunduğu zor 

ve nazik dönemlerde ve İslâm'ın zafer kazanma ümidinin olmadığı 

zamanlarda Allah nzası için mallanyla ve canlanyla savaşanlann 

mertebesi, Islâm'ın kafirleri yenmesinden sonra, canlarını ve malla- 

nm feda edecek olanlardan elbette üstündür. 

15. Yani, Allah bir kimsenin mertebesini tayin etmeden önce o 

kimsenin niyet ve amellerine bakacak ve fedakarlığın hangi şartlar¬ 

da yapılmış olduğunu dikkate alacaktır. Çünkü O nun mükafatı ge¬ 

lişigüzel dağıtılmayacaktır. Allah herkesin yaptığı fedakarlıklardan 

haberdardır. 
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11 Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu ken¬ 

disi için kat kat arttırır. Onun için 'oldukça üstün ve onurlu (kerim)' bir 
ecir vardır.16 

12 O gün, mü'min erkekler ile mü'min kadınları, nurlan önlerinde ve 

sağlarında koşar iken görürsünüz.17 "Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi 
kalıcılar olarak altından ırmaklar akan Cennetlerdir." İşte 'büyük kurtu¬ 
luş ve mutluluk' budur. 

13 O gün, münafık erkekler ile münafık kadınlar, iman etmekte olan¬ 
lara derler ki: "(Ne olur) Bize bir göz atın, sizin nurunuzdan birazcık alıp- 

yararlaiıalım."18 Onlara: "Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp- 
bulmağa çalışın" denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiş¬ 
tir; onun iç yanında rahmet, dış yanında da o yönden azab vardır.19 
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14 (Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sîzlerle birlikte değil miy¬ 
dik?"20 Derler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz,21 
(Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz;22 
(Allah’a ve İslâm'a karşı) kuşkulara kapıldınız.23 Sîzleri kuruntular ya- 
nıltıp-aldattı. Sonunda Allah’ın emri (olan ölüm) geliverdi;24 ve o aldatıcı 
da sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak, hatta masumca bizden görü¬ 
nerek) aldatmış oldu/'25 

AÇIKLAMA 

16. Allah'ın kendisine verdiği malın, kişinin Onun yolunda sarfet- 
mesini, Allah'ın Karz-ı Hasen (güzel bir borç) olarak nitelemesi, 
O nun insanoğluna bir lütfudur. Ancak, halis niyetle ve bu dünyada 
şahsi hiçbir çıkar beklemeden, gösteriş ve şöhret niyeti olmaksızın 
verilmesi şartıyla. Üstelik verildikten sonra teşekkür beklenilmeme- 
li ve sadece Allah nzası için sarfedilmelidir. Bu şekilde verilen "karz" 
(borç) için Allah'ın, birincisi kat kat karşılığını vermek, İkincisi kendi 
lütfuyla aynca mükafatlandırmak şeklinde iki va'di vardır. 

"Ibn Mesud’un rivayet ettiğine göre Ebu Dehda El-Ensari "Bu ayet 
nazil olduğunda Rasulullah a, "Ya Rasulallah! Allah bizden borç mu 
istiyor?" diye sordu Rasulullah "Evet, ya Ebu Dehda Allah borç isti¬ 
yor" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Dehda Rasulullah tan eli¬ 
ni uzatmasını istedi ve O'nun elini alarak, "Ben bağımı Allah a borç 
(Karz-ı Hasen) olarak veriyorum" dedi. Ibn Mesud, Ebu Dehda'mn 
bağında 600 hurma ağacı olduğunu ve O nun bağı içindeki evinde, 
ailesiyle birlikte oturduğunu söyler. Bu hadiseden sonra Ebu Dehda 
evine gelir ve hanımına "Ey Dehda'mn annesi! Bu bağı ve evi boşalta- 
cağız. Çünkü ben bu bağı Allah'a borç verdim" der. Hanımı ise ona. 
Ya Ebu Dehda, çok kârlı bir alış veriş yaptın" diye cevap verir. Daha 
sonra da eşyalarım ve çocuklarım alarak bağdaki evi boşaltırlar. (îbn 
Ebı Hatim). Bu rivayetten o dönem Müslümanlarının nasıl bir ka¬ 
rakterde oldukları, aynca Allah'ın, karşılığında kat kat ve fazladan 
mükafat vereceği Karz-ı Hasen'in ne olduğu çok açık bir şekilde an¬ 
laşılmaktadır. 

17. Bu ayet ile bir sonraki ayetten anlaşıldığına göre mahşer mey¬ 
danında Allah'ın nuru, sadece salih müminlere mahsus olacak, ka¬ 
fir, münafık, facir ve fasıklar ise dünyada nasıl karanlık içinde yaşa¬ 
mışlarsa orada da karanlıkla»- içinde kalacaklardır. Çünkü aydınlık, 
orada salih akide ve amellerin sonucunda vukubulur. imandaki ih- 
las, hayat tarzındaki paklık, orada "nur" olarak aydınlık verecek ve 
bununla müminlerin yüzleri ışıldayacaktır. Öyle ki, salih amelleri 
çok olan kimseler, etraflarına o nisbette ışık saçacaklar ve mahşer 
meydanından Cennet'e doğru giderlerken bu kimselerin önünde 
"nur" bulunacaktır. Bu hususun en güzel izahı Katade'den mervî 
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mürsel bir rivayette yapılmıştır: "Bazılarırun nuru o kadar kuvvetli 
olacaktır kİ Medine den Aden'e, bazılarının Medine'den Sana’ya ka¬ 
dar gözükecektir. Bazılarının ise daha az olacaktır. Hatta bazı mü¬ 
minlerin nuru ayaklarının dibini aydınlatacaktır.'' (İbn Cerir) Başka 
bir ifadeyle dünyada kişi ne kadar iyilik yaparsa, onun nuru o derece 
parlak olacakur. 

18. Yani, müminler önlerinde nurla Cennete giderlerken, arkala¬ 
rından karanlıklar içinde münafıklar yürüyecekler ve müminlere. 
"Dünyada İslâm cemaati içinde biz de sizinle beraberdik. Bize doğru 
dönün ki bize de aydınlık gelsin'' diyeceklerdir. 

19. Yani, müminler Cennete girdikten sonra, arkalarından kapılar 
kapanacaktır. Kapının bir tarafında refah ve nimet içinde Cennet eh¬ 
li dururken, diğer tarafında münafıklar Cehennemin azabı içinde 
olacaklardır. Öyle ki onlar kapının öbür tarafına geçemeyecekler¬ 
dir. 

20. Yani. Biz aynı İslâm cemiyetinde birlikte yaşamamış mıy&>.? 
Biz de kelime-i şehadet getirmemiş miydik? Sizinle birlikle namaz 
kılıyor, oruç tutuyor hacca gidiyor ve zekat vermiyor muyduk? Top¬ 
lantılarınızda bulunmuyor muyduk? Sizinle aramızda akrabalık, 
sosyal ilişkiler vok muydu? O hâlde aramızdaki bu fark niye?" diye¬ 
ceklerdir. 

21. Yani. Müslüman olduğunuzu söylemenize rağmen ihlaslı de¬ 
ğildiniz. İslâm ile küfr arasında duruyordunuz ve küfrden kendinizi 
tamamen koparmamıştıruz. İslâm'a da hiç bir zaman sıkı sıkıya bağlı 
olmadınız. 

22. " " gözetiyordunuz, bekliyordunuz anlamındadır. Tıpkı 
iki yoldan birini seçme durumunda olup hangi tercihi daha kârlı ola¬ 
cağını kestiremeyen kimseler gibi. İslâm ın en nazik dönemlerinde 
münafıklar da aynı tavır içindeydiler. Açıkça kafirlerin saflarında 
değillerdi ama İslâm'a da yararlı olmuyorlardı. Hangi taraf kazanır¬ 
sa. ona katılmayı bekliyorlardı. Sözgelimi. İslâm kazandığında, keli- 
me-i şehadet getirmiş olmanın avantajından istifade edip 
Müslümanların arasına girerler: küfür kazanırsa, kafirlerin safları¬ 
na katılırlar ve Müslümanların saflarında gözükmenin zararlı olaca¬ 
ğım düşünürler. İşte bunlar ihlaslan yoksun kimselerdir. 

23. Bu ifade ile münafıkların içine düştükleri şüpheler kastedil¬ 
miştir. İşte münafıklığın gerçek nedeni de bu şüphelerdir. Onlar Al¬ 
lah'ın varlığı. Hz. Muhammed'in peygamberliği, ahiretteki ceza ve 
mükafatın gerçekliği hakkında şüphe içindedirler. Yine hak ve batı- 
lın mücadelesi konusunda kuşku duymaktadırlar. Bu şüpheler ol¬ 
maksızın bir kimse münafık olamaz. 

24. Bu. iki anlama gelir. Birincisi: "Siz hayatınız boyunca bu şüp¬ 
he içinde kaldınız." İkincisi: "İslâm muzaffer oldu ama sizler sadece 
seyirci olarak kaldınız." 

25. Yani, şeytan. 
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15 Artık bugün sizden herhangi bir fidye alınmaz ve küfretmekte 

olanlardan da.26 Barınma yeriniz ateştir, sizin veliniz (size yaraşan dost) 

odur;27 o ne kötü bir gidiş yeridir. 

16 İman etmekte olanların, Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri için 

kalplerinin 'saygı dolu bir korku ile yumuşaması28 zamanı gelmedi mi? 

Onlar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun 

bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasın¬ 

lar. Onlardan çoğu da fasık olanlardı.29 

17 Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat ver¬ 

mektedir. Şüphesiz biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye-™ size ayet¬ 

leri açıkladık. 

AÇIKLAMA 

26. Burada, münafıkların sonlarının da kafirlerin sonlan gibi ola¬ 
cağı açıklanıyor. 

27. "Hiye mevlâkum"; iki şekilde de anlaşılabilir. Birincisi; "İşte siz 
ona layıksınız", İkincisi; "Siz dünyada iken Allah ı mevla edinmedi¬ 
niz. Şimdi artık mevlanız Cehennemdir." 

28. "İman edenler" ifadesi, "Müslüman olduklarını söyleyerek Ra- 
sulullah ve arkadaşlannın saflanna katılan ama İslâm'ın sorunları 
na kalplerinde yer vermeyen kimseler" için kullanılmıştır. O dönem- 
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de, tüm küfür güt l^ri İslâm ı yok etmek için hazırlanmış ve daha yeni 
oluşan İslâm loptumunu hor yanından kuşatmışlardı. Müslüman- 
lar Arabistan'ın her yerinde zıılüm altrnda inliyorlardı. Bu zulüm do¬ 
layısıyla yoksul vaziyette Medine'ye hicret etmişlerdi ve Medine'deki 
müminler bir yandan muhat ir kardeşlerine güçlerinin fazlasını kul¬ 
lanarak yardım ederlerken, diğer yandan kafirlerle yapılan savaşta 
onca fedakarlıklarda bulunuyorlardı. İşte bu kimseler ortamı bildik¬ 
leri ve bizzat olanları gördükleri halde Müslüman olduklarını iddia 
etmelerine rağmen, hiç aldırış bile etmiyorlardı. Bu bölümde sözko- 
nusu kimseler "Sîzler nasıl Müslümansmız" denilerek utandml- 
maktadırlar. Öyle ki: İslâm'ın en nazik döneminde bile kalpleri Al¬ 
lah'ın zikri ile yumuşamamaktadır. "Islâm için sizlerin kalbinde hiç 
fedakarlık hissi yok mudur? Müslüman olmak bu mudur ki sizler 
Islâm tehdit altındayken ve sizlere Allah adına çağn yapıldığı halde 
hiç hareket etmiyorsunuz? Allah Teâlâ, sizden yardımda bulunma¬ 
nızı istemekte ve verdiklerinizi "Karz-ı Hasen" olarak adlandırmak¬ 
tadır. Üstelik bu nazik ortamda malım, dininden üstün tutan kim¬ 
selerin münafık olduklannı bildirmektedir." Ancak bu kimseler her 
şeye rağmen Allah tan korkmaz ve O nun emirlerine boyun eğmez¬ 
ler. 

29. Yani, Yahudi ve Hıristiyanlar, kendilerine gönderilen peygam¬ 
berlerden asırlarca sonra dalalet çukuruna düşüp ahlaken çöktü¬ 
ler. Sizler ise şimdiden ahlâkî zaaflar göstermeye başladınız! Oysa 
Allahin Rasulu aranızda bulunmakta. Kur an hâlâ nazil olmaya de¬ 
vam etmektedir. Üstelik iman etmenizin üstünden pek zaman geç¬ 
miş değil. Fakat sizlerin durumu daha şimdiden, asırlardır Allah'ın 
kitabını tahrif eden Yahudi ve Hıristiyanların durumuna benzemek¬ 
tedir. 

30. Bu ifadenin hangi nedenden ötürü kullanıldığını iyice anlamak 
gerekir. Nitekim Kur an ın çeşitli yerlerinde risalet ve vahyin nüzulu, 
yağmurun bereketine benzetilmiştir. Vahyin insan üzerindeki etki¬ 
si, tıpkı yağmurun toprak üzerindeki etkisi gibidir, öyle ki toprak, 
üzerine yağmur yağdığında, canlanıp, yemyeşil olur. Aynı bu şekilde 
bir toplum ve beldeye peygamber gönderilir ve kitap nazil olursa, o 
toplum ve belde vahyin bereketi ile canlanır, cahiliye döneminde 
kaybolan yetenekler yeniden gelişir, iyilik ve güzellik yönünden faa¬ 
liyet gösterirler. Burada, imanı zayıf Müslümanların, risalet ve vah¬ 
yin bereketiyle nasıl yükseldiğini pâk ve asude bir toplum haline gel¬ 
diklerini kendi gözleriyle görmektedirler. Bir yanda şerefli, pâk ve 
yüce ahlâklı Islâm toplumu onların gözleri önünde iken, diğer yanda 
tüm çirkinlikleriyle cahiliye toplumu duruyordu. Dolayısıyla bura¬ 
da ayrıntılara girme gereği duyulmadan, Allah'ın rahmeti fle ölü top¬ 
rağın nasıl canlandığına dikkat çekilmiş, akıllan varsa bu gerçekten 
ders alıp, £iz. Peygamber in ve Kur anin bereketinden faydalanma¬ 
ları öğütlenmiştir. 
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18 Gerçek şu ki, sadaka31 veren erkekleri ile sadaka veren kadınlar ve 
Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat arttırılır ve 'üstün ve 
onurlu (kerim)' olan ecir de onlarındır. 

19 Allah'a ve O'nun Resulüne iman edenler; ^İşte onlar Rableri katın¬ 
da sıddîklar ^ve şehidîer (veya şahidHerdir.34 Onların ecirleri ve nurlar; 

vardır.30 Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise; işte onlar da 
Cehennem halkıdır. 

AÇIKLAMA 

31. "Sadaka" kelimesi umumiyetle kötü bir anlam çerçevesi içinde 
kullanılır. Oysa bu kelime. İslâmî bir kavramdır ve gösteriş olsun di¬ 
ye başkalarına yardım ediyor görünmek için değil de. AÎlah nzası 
için halisane verildiği takdirde. Allah a ibadet ve O nun lütfuna karşı 
bir hediye mesabesindedir. Sadaka kelimesi Sıdk'tan türemedir. Do¬ 
layısıyla temelde Allah yolunda infak ve ihlasa dayanmayan hiç bir 
sadaka, makbul değildir. 

32. Burada "iman edenler" ifadesi ile. imanı zayıf olanların ve mü¬ 
nafıkların aksine, amellerinde ihlaslı olan müminler kastolunmak- 
tadır. Onların, "Birbirleriyle fedakarlıkta yanş etükleri, Allah yolun¬ 
da mallarıyla ve canlarıyla savaştıkları' belirtilmiştir. 

33. "Sıddîk" mübalağa sigasıdır. Yani, onlar beyan ettikleri haki¬ 
kate kendileri de iman etmişlerdir. Ayrıca sıddık; vefakâr, muhlis ve 
salih kimseler için kullanılır. Sözgelimi, kendi sözünün aksine dav¬ 
ranan kimselere "sıddîk" denilemez. Ancak bu noktada "Sıddıkler 
zaten övüldüğüne göre mübalağa sigası niçin kullanılmıştır" şeklin¬ 
de bir soru yöneltilebilir. Burada mübalağa sigasının kullanılma 
amacı, dürüst, ihlaslı, doğruluktan ayrılmamış ve vicdanının aksine 
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davranması kendisinden beklenmeyen kimselerin kastedilmiş ol¬ 
masındandır. Yani öyle bir şahsiyettir ki, kabul ettiği bir düşünceyi, 
ihlasla kabul eder ve gerçekten ona inandığını davramşlanyla ispat¬ 
lar. (Bkz. Nisa an: 99) 

34. Bu ayetin yorumunda büyük müfessirler arasında ihtilaf vuku 
bulmuştur. Ibn Abbas, Mesruk, Dahhak ve Mukatil bin Hayyan, 
Ulaike humus-Sıddîkûn" ifadesinin müstakil bir cümle, "veş-Şuhe- 

dau inde rabbihim, lehum ecruhum ve nuruhum" ifadesinin ayn bir 
cümle olduğu görüşündedirler. Bu görüşe göre ayetin anlamı şu şe¬ 
kilde verilebilir "Allah a ve Rasuîü'ne iman edenler) İşte onlar sıddî- 
klardır. Ve şehidler için Rableri katında mükafatlan ve nurlan var¬ 
dır." Ancak bu görüşün aksine Mücahid ve daha bir çok müfessir, bu 
iki ifadeyi bir cümle olarak kabul etmişlerdir. Bu görüşe göre ayetin 
anlamı şöyle olur: "Allah'a ve Rasuîü'ne iman edenler, Rableri katın¬ 
da ancak sıddîklar ve şehidlerdir. Onlann mükafatlan ve nurlan 
vardır." İki görüş arasındaki fark, birincisinin, şehidleri sadece Allah 
yolunda can verenler olarak kabul etmeleridir. Her mümin bu şekil¬ 
de şehid sayılamayacağı için, bu cümleyi ayn olarak müteala etmiş¬ 
lerdir. İkinci görüş ise, şehid olmanın anlamının Allah yolunda can 
vermekle sınırlanmaması ve şehidliği aynı zamanda Hakka şahitlik 
yapmak olarak tanımlamışlardır. Dolayısıyla bu görüşe göre her 
mümin şehiddir. Bana göre ise. ikinci görüş tercih edilmeye daha la¬ 
yıktır. Çünkü. Kur an ve Sünnet, bu anlayışı teyid etmektedir. Nite¬ 
kim Kuranda şöyle buyurulmuştur: 

"Böylece sizi vasat bir ümmet yaptık ki, insanlara şahid olasınız. 
Peygamber de size şahid dlsun (...)“ (Bakara: 143) 

"Allah uğrunda. O na yaraşır şekilde cihad edin. O sizi seçti ve ba¬ 
banız İbrahim'in yolu olan dinde size bir güçlük yüklemedi. Daha 
önce ve Kuran‘da Peygamber'in size şahid olması, sizin de insanlara 
şahid olmanız için size Müslüman adını veren O'dur. (...) (Hac: 
78) 

Hadislerde ise mesele şöyledir: 
Bera Ibn Azib'in rivayet ettiğine göre, "O, Rasulüllah'ın "Ümmeti¬ 

min şehidleri müminlerdir" dediğini ve sonra Hadid Suresi nin 19. 
ayetini okuduğunu işitmiştir." (Ibn Cerir) 

Ibn Merduye, aynı anlamda Ebu Derda dan Rasulüllah’ın şöyle 
bir hadisini nakletmiştir. 

"Canını ve dinini kurtarmak için ülkesinden hicret eden kimse Al¬ 
lah indinde sıddıktır. öldüğü zaman ona şehidlere muamele edildiği 
gibi muamele edilir. Daha sonra Rasulullah (s.a) Hadid suresi nin 
19. ayetini okumuştur." 

Şehadet ile ilgili izah için Bkz. Bakara an: 144, Nisa an: 99, Ahzab 
an: 82 

35. Yani onlara dereceleri ve hak ettikleri kadar nur verilecektir. 
Onlann payı bu günden takdir edilmiştir. 
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20 Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutkulu 

bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal 

ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bi¬ 

tirdiği ekin ekicilerin (veya kâfirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyu- 

verir, bir de bakarsın ki sapsan kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiş¬ 

tir. Ahirette ise şiddetli bir azab; Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnudluk 

(nza) da vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey de¬ 

ğildir.36 

21 Rabbinizden olan bir mağfirete (erişmek) ve Cennete (kavuşmak 

için) 'çaba gösterip-yanşın/37 ki (o Cennet) genişliği gök ile yerin genişli¬ 

ği gibi ^olup Allah’a ve O'nun Resulüne iman etmekte olanlar için hazır¬ 

lanmıştır. İşte bu, Allah'ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük 

fazl sahibidir. 

AÇIKLAMA 

36. Bu konuyu yeterince kavramak için Kur an ın aşağıdaki ayet- 



Cüz : 27 TEFHÎMU'L KUR'AN 133 

lerini gözden geçirmek gerekir. Bkz. Ali İmran: 14-15, Yunus: 24-25, 

İbrahim: 18, Kehf: 45-46, Nur: 39. Tüm bu ayetlerde, insanoğluna 

içinde yaşadığı hayatın geçici olduğu hatırlatılmaktadır. "Bu dünya¬ 

daki hayat ve bu hayat içindeki iniş ve çıkışlar geçicidir. Her ne kadar 

dünyada hoşunuza giden şeyler çok görünüyorsa da, aslında onlar 

hakirdir, asılsızdır ve aldatıcıdır. İnsanoğlu akılsızlığı yüzünden al¬ 

danmaktadır; zira onlan elde etmeyi nihai saadet zannetmektedir. 

Oysa bu dünyada ne kadar büyük fayda ve lezzetler elde edilirse edil¬ 
sin, hepsi de sınırlı ve geçici bir hayat ile çevrelenmiştir. Ayrıca bu 

dünyada insanoğlunun hayat akışı, aniden tersine dönebilir. Ancak 

bu dünyanın aksine, ahiret hayatı ebedidir. Oradaki faydalar da, za¬ 

rarlar da çok kapsamlı ve süresizdir. Şayet Allah'ın mağfireti sîzlere 

nasip olursa, Allah'ın nzası mukabilinde size verilen nimetler de, o 

derece büyük ve sonsuz olacaktır, öyle ki onların yanında bu dün¬ 

yanın zenginlik ve ihtişamı bir hiçtir. Allah'ın azabına müstehak 

olanlar ise, zararlarının ne derece büyük olduğunu göreceklerdir. 

Çünkü bu dünyadaki hiç bir fayda, kazanç ve lezzet, ahirette sahip 

olunanların yanında bir değer taşımaz. 

37. "Sabikuu" ifadesinin "koşuşun" şeklinde anlaşılması doğru 

değildir. Çünkü bu ifade burada, "dünyanın zenginlik ve lezzetlerini 

bırakarak asıl hedef ve genişliği yer ve gök kadar olan Cennetler için 

yarışınız" anlamındadır. 

38. ''Arduha ke ardi’s-Sema" ifadesini bazı müfessirler "Arzın ve Se¬ 

manın genişliği (eni) gibi" şeklinde anlamışlardır. Oysa bu kelime 

Arapça'da hem boy hem de en anlamında mecazen genişlik ifade 

eder, örneğin. Kur an’ın başka bir ayetinde "İnsanlar o gün uzun 

uzun (aridun) dualar eder" (Fussilet: 11) buyurulmuştur. Dolayısıy¬ 

la bu ayet ile Cennetin boy ve eni anlatılmak istenmemiştir. Nitekim 

burada, "Cennetin, arz ve sema gibi geniş olduğu ifade edilirken, Ali 

İmran: 133 te "Genişliği göklerle yer arası kadar olan Cennet" şek¬ 

linde bir ifade kullanılmıştır. Bu iki ayet birleştirilerek okunduğun¬ 

da, insanın zihninde, Cennette bahçelerin ve bir çok mahallin olaca¬ 

ğı ve insanoğlunun istediği yere gidebileceği şeklinde tasavvurlar 

oluşur, öyle ki tüm kainat bir gezi yeridir adeta ve orada dünyadaki 

gibi engeller olmayacaktır. Yine dünyada insanların aya gitmek için 

yıllarca uğraşmalan gibi uğraşmaya gerek kalmayacaktır. Orada 

kainat insanoğlunun dilediği yere ve zahmetsiz gidebileceği bir gezi 

yeridir. 
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22 Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi 
bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce,39 bir kitapta (yazılmış) 

olmasın.40 Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.41 
23 Öyle ki, elinizden çıkana karşı üzüntü duymayasınız ve size (Al¬ 

lah'ın) verdikleri dolayısıyla sevinip-şımarmayasınız.42 Allah, büyük¬ 
lük taslayıp böbürleneni sevmez. 

24 Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emreder (öne¬ 
rirler.43 Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiç bir şeye 
muhtaç olmayan), Hamîd (övülmeye layık olan) O'dur.44 

25 Andolsun, biz peygamberlerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve 
insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye,45 onlarla birlikte kitabı ve mizanı 
indirdik. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yarar- 



Cüz : 27 TEFHİMU'L KUR'AN 135 

lar46 bulunan demiri de indirdik; öyle ki Allah, kendisine ve peygamber¬ 
lerine gayb ile (görmedikleri halde) kimlerin yardım edeceğini bilsin 
(ortaya çıkarsın). Şüphesiz Allah, büyük kuvvet sahibidir, üstün olan¬ 
dır.47 

AÇIKLAMA 

39. Burada, insanın kendisinden ya da diğer mahlukattan veya 
yeryüzünden gelen musibetlere işaret edilmiştir. 

40. "Kitap" ile alınyazısı kastolunmaktadır. 
41. Yani yarattığı mahlukatın takdirini önceden ve ayn ayn tayin 

etmek Allah için güç değildir. 

42. Bu noktada, ayetin nazil olduğu şartların gözönüne alınması 
gerekmektedir. O dönemde Müslümanlar kafirlerin tehdidi altında 
ve her yandan kuşatılmış olmanın meydana getirdiği bir halet-i ruhi¬ 

ye içindeydiler. Kafirlerin ekonomik boykotu sonucu perişandılar ve 
tüm Arabistan'da Müslümanlar zulüm altında inliyorlardı. Kafirler, 
Müslümanların bu halini, onlann yanlış yolda olmalarının delili ola¬ 
rak kullanırlarken, münafıklar bu durumu istismar ederek, 
Müslümanların kalbine şüphe sokuyor ve böylece kendi şüpheleri¬ 
nin doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorlardı, öte yandan, ihlaslı 
müminler, bu musibetlere her ne kadar tahammül ediyorlarsa da, 
zaman zaman bu musibetlere dayanmak kendilerine zor geliyordu, 
işte bu şartlar içerisinde bulunurlarken Allah Teâlâ, bu musibetle¬ 
rin kendi bilgisi dışında olmadığını bildirerek onlara teselli vermiş¬ 
tir. Yani, tüm bunlar Allah ın hikmeti ve herşeyi bilenin planı dahi¬ 
lindedir ve önceden yazılı Kitap ta mevcuttur: "Sizleri bu safhalar¬ 

dan geçirmenin amacı, büyük bir görevi yüklenecek olmanızdandır. 
Dolayısıyla hazırlanmanız ve eğitilmeniz gerekmektedir. Çünkü bu 
eğitim olmaksızın, sizler o görevi yerine getiremez, kafirlere ve batıla 

karşı koyamazsınız." 
43. Bu, münafıkların herkes tarafından bilinen karekterlerine işa¬ 

rettir. Görünüşte onlann diğer Müslümanlardan pek farkı yoktur; 
zira onlar da kelime-i şehadet getirmişler ve Müslüman olarak kabul 
edilmişlerdi. Ancak bu kimseler ihlastan yoksun bulunduklanndan 
dolayı, ihlaslı müminlerin tabi tutulduklan eğitim dışında kaldılar. 
Çünkü onlar biraz refaha kavuştuklarında ve çevrelerinden biraz iti¬ 

bar gördüklerinde, hemen kibirleniyorlardı. Aynca Allah'a ve Rasu- 
lü’ne iman ettiklerini söylemelerine ve o Rasul un tebliğ ettiği dini 
kabul etmelerine rağmen, mallannı sarfetmemeleri konusunda tel¬ 
kinde bulunuyorlardı. Onlar başkalarına "malınızı niçin boş yere 
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harcıyorsunuz?" diyorlardı. Şayet Müslüma.ılar böyle bir imtihan¬ 

dan geçmemiş olsalardı, altın ile curuf birbirinden ayrılmayacaktı. 

Ilhaslı müminler ile münafıklann bir arada karışık olduğu bir toplu¬ 

mun, insanlığın önderi olacak bir makama gelmesi mümkün değildi. 

Nitekim bu mükemmel önderliğin bereketlerini, dünya, Dört Halife 
döneminde açıkça görmüştür. 

44. Yani, tüm nasihatlara rağmen Allah'ın dininde ihiaslı olma¬ 

yan, Allah’a itaat etmeyen ve fedakarlıkta bulunmayarak, sapık yol¬ 
da yürümeye devam eden kimselerden Allah müstağnidir, onlara ih¬ 

tiyacı yoktur. O hamde layık olandır, ivı sıfatlarla muttasıl olanlar¬ 

dan razı olur, kötü sıfatlı kimseler ise O nun iltifatına mazhar ola¬ 
maz. 

45. Burada kısa bir cümleyle özetlenen peygamberlerin misyonu¬ 

nu iyice kavramak gerekir. Peygamberlerin tümüne şu üç şeyin ve¬ 
rildiği görülmektedir: 

1) Beyyinat: Yani onların, Allah'ın gerçek peygamberleri olduğuna 

dair açık işaretler. Hakk ın ve bâtılın ne olduğu ayet ve delillerle ispat 

edilmiş, ayrıca akide, ahlâk ve beşeri münasebetler konusunda doğ¬ 

ru ve yanlış yolun özellikleri, açıkça ve hiç şüpheye mahal bırakma¬ 

dan izah edilmiştir. 

2) Kitap: İnsanoğluna, muhtaç olduğu hidayetin yolunu bulabil¬ 

mesi için verilmiştir. 

3) Mizan: Tartı yapıldığında hak ve bâtılın arasındaki farkı göste¬ 

ren, düşünce, ahlâk ve muamelat konusunda ifrat, tefrit ve itidal 

noktalarını ortaya koyan ölçü. 

Bu üç şeyin peygamberler ile birlikte dünyaya gönderilmesinin 

nedeni, onların bireysel ve toplumsal hayata adalet ve itidali hakim 

kılmaları içindir. Böylelikle onlar bir yanda, Allah'ın kullan üzerin¬ 

deki haklarını, nefsinin insan üzerindeki haklarını ve muamelatta 

insanların birbirleri üzerindeki haklarını ortaya koyup, bunlan hak¬ 

kıyla uygularlar: diğer yanda bu ilkelere dayanarak, toplumda zul¬ 

mü kökten kaldıracak şekilde sosyal hayatı düzenlerler. Toplumun 

her üyesinin kendi hakkını elde edebilmesi ve başkalarının hakkını 

verebilmesi için, kültürel, ahlâkî, ekonomik vs. her sahada ifrat ve 

tefritten uzak olarak dengeyi kurarlar. Başka bir ifadeyle peygam¬ 

berlerin hedefi, dünyada kişisel ve sosyal anlamda adaleti tesis et¬ 

mektir. Kişisel anlamda, herkesin hayatının adalet üzere inşa edilip, 

her ferdin düşünce, ahlâk ve münasebetlerinde mükemmel bir ol- 
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gunluğa ulaşılmasıdır hedeflenen. Sosyal anlamda ise, toplum ha¬ 

yatının adalet ilkeleri üzerinde tesis edilerek, fert ve toplum arasın¬ 

da, ruhsal, ahlâki ve maddî refah bakımından çelişkilerin değil, uyu¬ 

mun sağlanmasıdır. 

46. "Demir'in indirilmesi" demirin yaratılması anlamında kullanıl¬ 

mıştır. Sözgelimi Zümer Suresi nin 6. ayetinde Allah, hayvanlan se¬ 

kiz erkek, sekiz dişi indirdi (kıldı)'' buyurulmuştur. Çünkü kâinatta¬ 

ki her zerreyi Allah yaratmıştır. Kuran, bu yaratma işlemini zaman 

zaman "nâzil etti" şeklinde ifade eder. 

Peygamberlerin misyonlannın açıklanmasından hemen sonra 

demirin indirilmesi zikredilmiş ve "onda kuvvet ve insanlar için fayda¬ 

lar vardır" denilmiştir. Bu ifade ile siyasi ve askeri kuvvete işaret edi¬ 

lerek. peygamberlerin sadece, "adaleti tebliğ" ile görevlendirilmedik - 

leri ve bunun yanısıra adaleti fiilen uygulamaya geçirmekle de so¬ 

rumlu oldukları kastedilmektedir. Böylece kuvveti elde ederek, ada¬ 

let üzere kurdukları nizamı yıkmak isteyenleri ezebilmelidir. 

47. Yani, Allah ın, dinini galip kılabilmesi için yardıma ihtiyacı 

yoktur. O, bu düzenlemeyi insanoğlu için bir imtihan sebebi kılmış 

ki böylece insanlar bu imtihanı vererek ilerleyip yükselebilsinler. 

Aksi takdirde Allah için, Rasullerini kafirler üzerine galip kılmak 

çok kolaydı. Fakat böyle olsaydı, insanların peygamberlere iman et¬ 

meleri ne anlama gelecek ve Allah onlan niçin mükafatlandıracaktı? 

Bu nedenlerden ötürü, Allah, dinini kudretiyle galip kılmak yerine, 

peygamberlerine, beyyinat, kitap ve mizan vererek, onlan insanlara 

göndermiş, bunun yanısıra peygamberleri insanlara hak ve adaleti 

tebliğ etmeleri, zulüm v adaletsizlikten men etmeleri konusunda gö¬ 

revlendirmiştir. İnsanlar da dileyenin peygamberleri kabul etmesi, 

dileyenin de reddetmesi hususunda serbest bırakılmışlardır. Kabul 

edenlere, adalet nizamını tesis etmeleri, Rasul'e yardımcı olup, zu¬ 

lüm ve haksızlık düzeninin koruyucularına ve yöneticilerine karşı 

savaşmaları için çağrıda bulunulmuştur. Böylece Allah; insanlar¬ 

dan kimin hakkı kabul ettiğini, kimin zulüm ve adaletsizliğin devamı 

için çırpındığını, kimin hakkı kabul etmesine rağmen, hakk uğruna 

fedakarlıktan kaçındığını ve kimin Allah'ı görmediği halde, O'nun rı¬ 

zasını kazanmak, hakkı galip getirmek için canıyla, malıyla savaştı¬ 

ğını, sonuçta bu imtihanı vererek istikbali için nasıl mücadele ettiği¬ 

ni görmek ister. 
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26 Andolsun, biz48 Nuh'u ve İbrahim'i (elçi olarak) gönderdik, pey¬ 

gamberliği ve kitabı onların soylarında kıldık.49 Öyle iken, içlerinde hi¬ 

dayeti kabul edenler vardır, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.50 

27 Sonra onların izleri üzerinde peygamberlerimizi birbiri ardınca 

gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i 

verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık.51 

(Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı32 ise, biz onlara (uyulması ge¬ 

rekli bir yaşama biçimi) yazmadık. Ancak Allah'ın nzasını aramak için 

(türettiler)33 ama buna da gerektiği gibi uymadılar.34 Bununla birlikte 

onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık 

olanlardır. 

AÇIKLAMA 

48. Burada, daha önce kendilerine beyyinat, kitap ve mizan verilen 

peygamberlerin gönderildikleri toplumlarda yayılmış bulunan kötü¬ 
lükler açıklanmaktadır. 

49. Yani° kendilerine kitap verilen peygamberlerin tümü Hz. 
Nuh'un ve Hz. İbrahim'in zürriyetindendir. 

50. Yani, isyan ederek, Allah'a itaat edenlerden ayrıldılar. 



Cüz : 27 TEFHİMU’L KUR'AN 139 

51. " " kelimelerinin her ikisi de hemen hemen aym an¬ 

lamlara gelmektedir. Ancak bu iki kelime birlikte kullanıldığında.. 

"rafeten": insanı, sıkıntı içinde olana yardım etmeye zorlayan şefkat 
ve merhamet hissidir. Nitekim Hz. îsa (a.s) çok yumuşak kalpli ve 
merhametli olduğu ve mahlukata karşı çok şefkatli davrandığı için, 
onun takipçileri de aynı şekilde Allah’ın yarattıklarına karşı yumu¬ 
şak ve merhametli davranıyorlardı. 

52. "Ruhbaniyet" korku anlamındadır ve R-H-B den türemedir. Ay¬ 
rıca "Rahbaniyet" de deriz. Rahip ise. "korkan kimse” demektir. Do¬ 
layısıyla "Ruhbaniyet". "korkan kimselerin yolu" anlamında kullanı¬ 
lır. Istılahı anlamıyla; korku dolayısıyla dünyaya sırt çevirmek, nef¬ 
sin zaaflarından dolayı ormanlara, dağlara çekilebilme vs. olabi¬ 
lir. 

53. " **' «w iki anlama da gelebilir. Birincisi. "Biz on¬ 

lara ruhbanlığı farz kılmamıştık. Fakat Allah’ın rızasını aramak onlara 
farzdı.” İkincisi. "Biz onlara ruhbanlığı farz kılmamıştık Fakat onlar 
Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla, bunu kendilerine farz kıldılar" 
Açıkça görülmektedir ki. her iki anlam da. ruhbanlığın gayri İslâmî 
bir davranış olduğuna ve hak dinlere nisbet edilemeyeceğine delalet 
etmektedir. Nitekim Rasulüllah (s.a) "İslâm'da ruhbanlık yoktur" 
(Müsned-i Ahmed). "Bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda cihad et¬ 
mektir" diye buyurmuştur. (Müsned-i Ahmed. Müsned-i Ebu Yâlâ). 
Yani bu ümmetin ruhani gelişimi dünyayı terketmekle değil. Allah 
yolunda cihad etmekle mümkündür. Dolayısıyla İslam ümmetinin 
fertleri fîmelerden korkmak orman ve dağlara çekilmek yerine fitne 

ve fesada karşı Allah yolunda müeahede ederek, fitne ve fesadı orta¬ 
dan kaldırmak durumundadır. Nitekim bir sahabi "Ben tüm gece bo¬ 

yunca namaz kılacağım" derken, başka bir sahabi "Ben hergün oruç 
tutacağım", başka biri. "Ben hiç evlenmeyeceğim ve kadınlara yak¬ 
laşmayacağım" dediğinde, bu sözleri duyan Hz. Peygamber (s.a) şöy¬ 

le buyurmuştur: "Allah a yemin ederim ki. ben içinizde Allah’tan en 
çok sakınanızım. Ancak ben oruç tutar, yemek de yerim, geceleri na¬ 
maz kılar, uyurum da. Ben kadınlarla da evlerinim. Bu benim vo¬ 
lümdür ve benim yoluma uymayanlar bizden değildir." (Buhari. 

Müslim). Ayrıca Hz. Enes’in rivayet ettiğine göre Rasulüllah şöyle 
buyurmuştur: "Nefislerinize zulmetmeyin. Öyle ki bir grup nefisleri¬ 
ni zorlamış ve Allah da bunu onlara zorlaştırmıştır. Onların kalıntı¬ 

larım kilise ve manastırlarda görürsünüz" (Ebu Davud) 
54. Yani, iki kez yanlışlık yapmışlardır. Birincisi; Allah'ın emret¬ 

mediği bir şeyi nefislerine vacip kılmışlar. İkincisi: Allah’ın rızasını 
kazanmak uğruna nefislerine vacip kıldıktan şeyin hakkım da vere- 
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memişlerdir. Böylece öyle bir dalâlete düşmüşlerdir ki, Allah'ın aza¬ 
bını hak etmişlerdir. Bu noktada, izah ettiğimiz hususun iyice kav¬ 
ranması bakımından, Hırisüyanlann ruhbanlık ile ilgili tarihsel geli¬ 

şimlerine değinmek yararlı olacaktır. 
Hz. İsa'dan (a.s) 200 yıl sonrasına kadar Hıristiyanlarda ruhban¬ 

lık yoktur. Ancak başlangıcından beri Hıristiyanlık, bünyesinde 
ruhbanlık gibi bir sapmanın doğmasına müsait bir takım özellikler 
taşıyordu. İnzivaya çekilmek, dünyaya sırtım çevirerek dervişler gibi 
yaşamak, hiç evlenmemek, aile hayatı kurmamak, ahlaken mü¬ 
kemmel olmak için çalışmak şeklindeki ruhbanlığın temel özellikleri 
ve bu tür eğilimleri, daha Hıristiyanlığın başlangıcında mevcuttu. 
Bilhassa, bekâr kalmak, Hıristiyanlıkta bir kutsallık kazanmıştı. 

Evlenmek ve çoluk çocuk sahibi olmak her ne kadar kiliseye hizmet 
edenler için uygun görülmüşse de, üçüncü asra girerken, bu tür eği¬ 
limler bir fitne şeklinde gelişmiş ve ruhbanlık adeta salgın bir hasta¬ 

lık gibi, yayılmaya başlamıştır. Bunun üç tarihsel nedeni bulun¬ 

maktadır. 
a) Kadim müşrik toplumlarda, şehvet, çirkin ahlâk ve dünyaya 

aşın derecede meyletmek o derece yayılmış bulunuyordu ki. Hıristi¬ 
yan alimler bu zaaflara itidal ile karşı koyacaklanna, aynı şekilde 
aşın bir tepki göstermişlerdir. Sözgelimi bu aşırılık kadının iffeti ko¬ 
nusunda, kadın-erkek arasındaki münasebeti nikah olsa dahi kötü 
(necis) telakki edecek kadar ilerdeydi. Yine dünyaperestliğe o kadar 
şiddetle karşılık vermişlerdir ki, dünyada bir şeye sahip olmak, ah¬ 
lâktan yoksun olmak gibi günah kabul edildi. Yoksulluk ve dünyayı 
terketmeye eğilim göstermek, onlar nezdinde yegâne ölçü addedildi. 
Aynca, müşrik toplumlardaki şehvet ve lezzet düşkünlüğüne karşı 

çıkmak, dünya nimetlerinden nefsini faydalandırmamak, nefsi öl¬ 
dürmek ahlâken üstün bulunurken, kişinin kendi nefsine her türlü 
eziyeti yapması, ruhsal yücelişin ispatı sayıldı. 

b) Hıristiyanlar güçlü oldukları düzenlerde, dinlerini yaymak he¬ 
vesiyle, bu dini kabul eden toplumlann revaç bulmuş inançlarını Hı¬ 
ristiyanlığa sokmaktan çekinmemişlerdir. Evliya olarak kabul edi¬ 

len kimselere tapmak, eski tanrılara tapınmanın yerini alırken, Ho- 
rus ve İsis putlarının yerine, İsa ve Meryem Ana putları, Romalılanr 
ekin tanrısının (Satumaia) yerine "Noel Baba" konulmuştur. Aynca 

önceki putperest dinlerde ilgi bulan üfürükçülük, muskacılık vs. gi¬ 
bi hurafeler. Hıristiyan din adamlan tarafından deruhte edilmeye 
başlanmıştır. Böylece dünyadan elini eteğini çekip sefil, çıplak bir 
şekilde kuyu içlerinde yaşayan, dağlar arasında dolaşan deniş kim¬ 
seler, halk nezdinde kutsal, ermiş, evliya imajı alırken, Hıristiyanlık- 
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ta ideal prototip olmuşlardır. Bu kimselerin hikaye ve menkıbeleri, 
olağanüstü marifet ve kerametleri Hıristiyanlar arasında, bizdeki 
TezkiretuTEvliya" türü kitapları meydana getirmiştir. 

c) Hıristiyanlıkta şeriatın belirli sınırlan olmadığı gibi, tutarlı bir 
yolu da yoktur. Musevî şeriat terkedildiğinden ve Kitab-ı Mukaddes 
kamil bir yol göstericilik yapamadığından, Hıristiyan alimler, filozof¬ 
lardan ve diğer milletlerin inançlanndan etkilenerek dinlerine her 
türlü bidati sokmuşlardır. İşte ruhbanlık da bu bidatlerden birisi¬ 
dir. Hıristiyan alim ve din adamları, bu düşünceyi kendi dinlerinin 
rahiplerinden, Hint Yogi ve dervişlerinden, kadim Mısır fakihlerin- 
den, İkan daki Maniheistlerden ve Yunan filozoflarından etkilenerek 
ortaya koymuşlardır. Böylece nefsi tezkiye etmeyi ve ruhsal ilerleme¬ 
yi, Allah'a yakınlaşmaya vesile olarak kabul etmişlerdir. Bu dalalete 
düşen kimseler sıradan kimseler olmayıp, üçüncü asırdan, yedinci 

asra kadar (ki Kur an bu asırda nazil olmuştur) batı ve doğuda önde 
gelen Hıristiyan din adamları, önder kabul edilmiş kimselerdi. (Saint 
Atanasius, Saint Bastil, Saint Gragory, Saint Nazianazin, Saint 
Craysistum, Saint Embroz, Saint Jerom, Saint Agustain, Saint Be- 

nedik. Büyük Gregory). Bu kimselerin tümü rahiptir ve Hıristiyanlı¬ 

ğa ruhbanlığı sokup onu yayanlar da bunlardır. 
Tarihi bilgiler, Hıristiyanlıkta ruhbanlığın öncülüğünü yapanın 

Sn. Antony (MS. 250-350) olduğunu bildirmektedir. Kendisi ilk Hı¬ 
ristiyan rahiptir ve Kayyum bölgesinde, bugün Darul-Meymun ola¬ 
rak bilinen Pespir'de ilk manastırı kurmuştur. İkinci manastır ise 
Kızıldeniz sahilinde Mar Antonius ta kurulmuştur. Hıristiyan ruh¬ 
banlığının ilke ve esasları. Sn. Antony'nin ortaya koyduğu öğretiye 
dayanır. Onun öncülük etmesiyle Mısır'da ruhbanlık adeta bir çığ gi¬ 

bi büyüyüp, yayılmaya başlamış ve peşisıra rahip ve rahibelere her 
yerde manastır kurulmuştur. Bu manastırlar yaklaşık 3000 rahibi 
barındırabilecek kapasitededir. M.S. 325'te Mısır'da başka bir Aziz 

"Pahumius ", rahib ve rahibelere 10 adet manastır yaptırmıştı. Daha 
sonra Şam, Filistin, Afrika. Avrupa ve diğer bölgelere kadar yayılmış¬ 
lardır. Kilise, bu olayı önce şaşkınlık içinde izlemişti. Çünkü Kilise ye 
göre, dünyaya sırt çevirmek, evlenmemek, mal sahibi olmamak ru¬ 
hani ideal olarak tasvip görüyor ise de, rahiplerin düşündüğü gibi 
tüm bunlar günah sayılmıyordu. Ancak sonuçta, Sn. Atanasius (öl. 

373), Sn. Bastil (öl. 379), Sn. Agustain (öl. 430) ve Büyük Gregory (öl. 
609) gibi kimselerin gayretleriyle bu düşünceler meşruiyet ve resmi¬ 

lik kazanmıştır. 
Ruhbanlık bid ati ile ilgili bir takım hususlara değinmek istiyo¬ 

rum. 
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a) Kişinin bedenine eziyet etmesi, takva ölçüsü olarak kabul edil¬ 
diğinden, rahipler kendilerine eziyet etmede adeta yanşıyorlardı. Hı- 
ristiyanlann, azizlerin hayatını konu alan menakıb kitaplannda bu 
olaylar şöyle nakledilmiştir: İskenderiyeli Sn. Makarios, sürekli üze¬ 
rinde 20 kiloluk yük taşırdı. 6 ay bataklıkta yaşadı, öyle ki zehirli si¬ 
nekler, onun çıplak vücudunda ısırmadık yer bırakmamışlardı. Ha¬ 
lefi (takipçisi) Sn. Yusavius şeyhinden de ileri giderek üzerinde de¬ 
vamlı 75 kiloluk yük taşımış ve 3 yıl kurumuş bir kuyu içinde yaşa¬ 
mıştır. Bu süre içinde ise, sadece kokmuş mısır yemişti. Sn. Besari- 
us 40 gün dikenler üzerinde yatmış ve 40 sene sırtını yere koymaz¬ 
ken, Sn. Pahamius ise, 15 sene (başka bir kaynağa göre 50 sene) sır¬ 
tını yere koymamıştır. Sn. John 3 sene ayakta durmak suretiyle iba¬ 
det etmiş ve bu 3 sene içinde hiç oturmamıştır. Yalnız bazı zaman 
dinlenmek için duvara dayandığı olurdu. Aynca sadece pazar günle¬ 
ri kendisine sadaka verilen yiyeceği yerdi. Sn. Samius Astalit (390- 

449) Hıristiyanların büyük azizlerinden kabul edilirdi. O her paskal¬ 
yanın 40 gün öncesinden başlayarak ağzına hiç bir şey koymazdı. 
Bir defasında tam bir sene tek ayağı üzerinde dikildi. Zaman zaman 

manastırından ayrılarak kuyu içinde yaşardı. En sonunda Şam'da 
Siman kalesinin yanında 60 fitlik bir sütun yaptırmış ve onun üs¬ 
tündeki sadece 3 fit'lik açık bir alan üzerinde yağmur, güneş, soğuk, 
sıcak altında 30 sene hiç aşağıya inmeden yaşamıştır. Yemeğini, 
müridleri sütunun tepesine merdiven ile çıkarak ona verirler pislik¬ 
lerini temizlerlermiş. Daha sonra kendisini bir iple bu sütuna bağla¬ 
mış ve kurtçuklar etini yemeye başlamış. Şayet bir kurtçuk onun ya¬ 
rasının üstünden düşerse, onu yerden alır ve yeniden yarasının üs¬ 
tüne koyarak, "Allah’ın verdiği nzkı yiyin" dermiş. Oldukça uzak böl¬ 

gelerden gelerek bu şahsı ziyaret eden Hıristiyanlar, ölümünden 
sonra onu, Hıristiyanlığın en büyük ve kutsal azizi olarak kabul et¬ 
mişler ve diğer aziz adaylarına bir örnek olarak göstermişlerdir. 

O dönemde yaşayan azizler hakkında bu türden birçok menkıbe¬ 

ler anlatılmıştır. Bazılarının 30 sene hiç konuşmadıkları, ormanlar¬ 
da ot, yaprak vs. yiyerek yaşadıkları, üzerinde sürekli yük taşıdıkla¬ 
rı, hatta kendi bedenlerine uzuvlarını bağlıyarak işkence ettikleri, 
bazılarının hayvanların barındığı yerlerde, kurumuş kuyularda, es¬ 
ki mezarlarda yaşadıkları, yine bazılarının sürekli çıplak dolaşıp, 

vücutlarını saçlarıyla örttükleri, yürüyeceklerine, yerde yuvarlan¬ 
dıkları vs. nakledilmiştir. Ben şahsen. Sn. Kabrin manastırında ke¬ 
miklerle dolu bir kütüphane gördüm. Orada azizlerin kafataslan, el, 
ayak kemikleri ve hatta cam muhafazalar içinde iskeletleri teşhir 

ediliyordu. 
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b) Bu kimselerin bir diğer özelliği, sürekli pislik içinde yaşamak ve 
temizlenmekten şiddetle kaçınmaktır. Çünkü yıkanmayı ve suyun 
bedene dokunmasını takva ile bağdaştıramıyorlar, bedenin temiz¬ 
lenmesinin, ruhun pislenmesi demek olduğuna inanıyorlardı. Sn. 
Atannasius, Sn. Atony'nin ömrü boyunca ayaklarını yıkamadığını 
öğünerek yazar. Sn. Abraham Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, 50 
sene ayaklarını ve yüzünü yıkamamıştır. Yine meşhur rahibe Bakire 
Silviya, tüm hayatı boyunca parmaklan dışında hiç bir yerine su do¬ 
kundurmamıştır. Bir manastırdaki 130 rahibenin, hiç bir zaman 
ayaklarını yıkamadıkları ve banyo adını duysalar ürperdikleri 
övünçle kaydedilmiştir. 

c) Hıristiyan ruhbanlığı, evliliği ve aile hayatını fiilen haram kıla¬ 
rak, acımasızca nikah bağlarını koparmıştır, öyle ki 4. ve 5. asırlar¬ 
da "bekâr kalmak" en yüce ahlâki erdemlerden biri olarak kabul edi¬ 
liyordu. Onlara göre iffetli olmanın anlamı, cinsel ilişkiden kaçın¬ 
mak ve evlenmemekti. Hatta nikahlı olsalar bile kadın-erkek ilişkisi 
onların iffet telakkilerine tersti. Çünkü pâk ve temiz bir ruhsal terak¬ 
ki. nefsi öldürmeyi gerekli kıldığından, lezzet ve zevklerden uzak ka- 
hnmalıydı. onlara göre, maddi istekleri yok etmek, insanın hayvanı 
arzularını öldürmek demekti. Dolayısıyla lezzet ve günah aynı şey¬ 
lerdi. öyle ki, bir şeyden memnuniyet duymak, hoşlanmak, Allah ı 
unutmak anlamına geliyordu. Bu yüzden Sn. Bastil, gülmeyi ve te¬ 
bessüm etmeyi daha yasaklamıştır. Yine aynı nedenler dolayısıyla 
bir erkek ile kadımn evlenmesi kötü bir fiil olarak kabul görüyordu. 
Rahipler için değil evlenmek, bir kadının yüzüne bakmak bile gü¬ 
nahtı. Nitekim bir kimse evliya veya rahip olmak istiyorsa hanımını 
terketmek zorundaydı. Aynı husus erkelder gibi kadınların zihinle¬ 
rine de yerleştirildi. Yani, şayet onlar da semavi saltanatm içine gir¬ 
mek istiyorlarsa, hiç evlenmemelidirler veya evli iseler kocalarından 
ayrılmalıdırlar. Sn. Jerom gibi ünlü Hıristiyan bir alim şöyle diyor: 
"Şayet bir kadın İsa uğruna bakire kalır ve ömrü boyunca evlenmez¬ 
se, o artık İsa'nın gelini olur. O kadının annesi de Tanrı nın yani 
İsa'nın kayınvalidesi olma şerefine erer." Yine Sn. Jerom bir başka 
yerde, "İffetin kılıcıyla evliliğin ipini kesmek, bu yolun yolcusu için 
ilk şarttır" demektedir. Böyle bir talimatın evli bir kadın ile erkek 
üzerindeki ilk etkisi, onlann mutlu evliliklerinin son bulması şeklin¬ 
de tezahür etmekteydi. Çünkü Hıristiyanlıkta boşanmak sözkonu- 
su olmadığmdan, kadın ve erkek ayn kalmak zorundalardı. örneğin 
iki çocuk babası olan Sn. Nilus, ruhbanlığın etkisi altına girdiğinde , 
karısını ağlar bir halde bırakarak ondan ayrılmıştır. Sn. Amman zi¬ 
faf gecesinde, karısına iffet üzerine va zetmiş ve sonunda her ikisi de 
hayatları boyunca ayn yaşamak konusunda anlaşmışlardı. Sn. Ab¬ 
raham ise, daha ilk gece kansım bırakarak kaçmıştır. Aynı davranışı 
Sn. Aîex de yapmıştır, öyle ki Hıristiyanlann Aziz menkıbelerini an¬ 
latan kitaplan, bu tür örneklerle doludur. Kilise, ilk üç asır süresin- 
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ce bu şiddetli ve aşın tutumun karşısında olmuştur. Nitekim bu za¬ 
man boyunca bir kimsenin papaz olabilmesi için, bekarlık şartı 
aranmıyordu. Yahut papaz olmadan önce evli olan bir kimsenin, ha¬ 
nımı ile birlikte hayatını sürdürmesinde bir mahzur görülmemişti. 
Ancak papaz olduktan sonra evlenmeye izin yoktu. Aynca dul bir ka¬ 
dınla evlenen, iki kansı veya cariyesi olan bir kimse de papaz ola¬ 
mazdı. Bu düşünceler 4. asra kadar yavaş yavaş o derece kök sal¬ 
mıştır ki, kiliseye hizmet edenlerin evlenmeleri çok kötü bir davranış 
olarak görülmeye başlanmıştır. M.S. 362 de, Gingira konsülünün 
son meclisinde bu tür düşünceler (ruhbanlık) dine aykırı kabul edi¬ 
lirken, çok kısa bir zaman sonra, M.S. 386 da Roma konsülünde 
tüm papazlara evlilik hayatından uzak kalmaları tavsiye edilmiştir. 
Bir sene sonra Papa Serikius, papazların evlendikleri ya da evli olup 
hanımlarıyla ilişkilerini sürdürdükleri takdirde azledilmelerini bil¬ 
diren bir emirname çıkarmıştır. Sn. Jerom, Sn. Embruz, Sn. Ağusti- 
un gibi ileri gelen Hıristiyan alimler de bu emirnameyi kesinlikle 
onaylamışlardır. Az çok muhalefetin sonunda ise, Batı kiliselerinde 
titizlikle uygulanmaya geçilmiştir. Bu dönemde, papazlann eşleriyle 
ilişkilerini sürdürmeleri ile ilgili şikayetlerin dinlenmesi için meclis¬ 
ler tertiplenmiştir. Zira yeni çıkan kanuna göre, papazlann bu dav¬ 
ranışı artık gayrimeşru idi. Bu tür yeni çıkan problemleri çözüme 
kavuşturmak ve ıslah etmek amacıyla, evli olan papazlann açık yer¬ 
lerde yatmalannı öngören ve kanlanyla yalnız kalmalarını engelle¬ 
yen yasalar çıkarmıştır. Hatta bir papazın hanımıyla görüşebilmesi 
için, onlarla beraber en az iki kişinin daha bulunması şart koşul¬ 
muştur. Sn. Gregoıy, bir papazın hanımından 40 yıl ayn yaşadığını 
ve öyle ki hanımı, ölümü anında yanına geldiğinde, ona "benden 
uzak dur" dediğini övünçle nakleder. 

d) Ruhbanlığın en korkunç yönü sıla-i rahmin kökünü kazımak 
istemiş olmasıdır, onlar insanlardaki, anne, baba, kardeş ve evlat 
sevgisini yok etmeye çalışmışlardır. Bu Hıristiyan azizler, çocukla¬ 
rın anne, baba ve kardeşlerine, anne ve babasının çocuklarına sevgi 
duymasını günah saymışlardır. Onlara göre, ruhsal yüceliş için bu 
duygu ve ilişkilerin ortadan kaldırılması gerekir. Nitekim Hıristiyan¬ 
ların kendi azizleriyle ilgili menkıbelerinde, bu mukaddes ilişkilerin 
nasıl parçalandığına, insanlara din adına nasıl zulmedildiğine dair 
korkunç hadiseler anlatılır. Örneğin rahip Evagirius, anne ve baba¬ 
sını terkedip, yıllarca çöllerde dolaşmış ve anne babası onun hasreti 
içinde çırpınıp durmuştur. Yıllar sonra anne ve babasından gelen 
mektuplar kendisine ulaştığında, "onları okuduktan sonra İnsanî 
duygulan uyanır korkusuyla" daha mektupları açmadan ateşe at¬ 
mıştır. Sn. Thedprosün annesi ile kızkardeşi, pekçok papazdan al¬ 
dıkları referans mektuplanyla. Sn. Thedorosün kaldığı manastıra 
gitmiş, oğul ve kardeşlerini bir kez olsun görmek üzere müracaatta 
bulunmuşlardır, fakat Sn. Thedoros onlarla görüşmeyi reddetmiş- 
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tir. Sn. Markus'un annesi ise. oğlunun kıldığı manastıra giderek, 
oradaki piskopostan binbir rica ile oğlunu görmek için izin almış, ay¬ 
rıca piskoposa, kendisiyle görüşmesi için, onu ikna etmesini iste¬ 
miştir. Sn. Markus ise annesi ile görüşmeyi reddetmiş, ama piskopo¬ 
sun emrini yerine getirmek amacıyla, kıyafetini değiştirip, gözlerini 
kapatarak annesinin karşısına çıkmıştır. Böylece annesi oğlunu ta 
nımadığı gibi oğlu da annesini görmemiştir. Bir başka aziz Sn. Poe- 
min ve altı kardeşi. Mısır da bir manastırda kalırlarken, yıllar sonra 
anneleri oğullarının adresini bulur ve onlan görmek için manastıra 
gelir. Çocuklar ise annelerini uzaktan görünce kaçarlar ve hücreleri¬ 
ne girerler. Kadıncağız ise yere oturarak ağlar ve şöyle der: “Ben sa¬ 
dece sizlerin yüzünü bir kez olsun görmekten başka bir şey istemiyo¬ 
rum. Bu isteğimin size ne zararı var? Ben sizlerin annesi değil mi¬ 
yim?" Ancak bu saygıdeğer azizler (!) yine de kapıyı açmayıp, kapıla¬ 
rın ardından şöyle bağırırlar: "Biz seni Allah huzurunda göreceğiz." 
Bundan daha korkunç bir olay da şudur. Sn. Simeon Stylites, anne 
ve babasım terkederek, 27 yıl ortadan kaybolur. Babası üzüntüsün¬ 
den vefat eder, ama annesi hayattadır. Bu azizin şöhreti dolayısıyla, 
annesi onun nerede olduğunu duyar. Oğlunu görmek için ta uzak¬ 
lardan kalkarak manastıra gelen bu zavallı kadıncağız, orada ma¬ 
nastıra kadın ayağının basamayacağını öğrenir. Piskoposa, içeri gir¬ 
mese bile, hiç olmazsa oğlunu dışan çıkarması ve bir kez olsun yü¬ 
zünü görmesine izin vermesi için yalvarır. Ancak Allah'ın o aziz kulu 
(!) annesini görmeyi kesinlikle reddeder. 3 gün 3 gece kapının önün¬ 
de bekleyen zavallı kadıncağız ise, orada vefat eder. Daha sonra Aziz 
hazretleri (!) manastırdan dışan çıkarak, annesi için ağlar ve onun 
affedilmesi için dua eder. 

Hıristiyan azizleri (rahipleri), kızkardeşlerine ve hatta çocuklan- 
na da aynı şekilde davranmışlardır. Nitekim zengin bir kimse olan 
Mathius, Hıristiyan ruhbanlığının etkisi altına girdikten sonra, 8 ya¬ 
şındaki biricik oğlunu da alarak, manastırda inzivaya çekilir. Ma¬ 
nastırda, onun ruhsal bakımdan terakki edebilmesi için evlat sevgi¬ 
sini kalbinden atması gerekli görüldüğünden dolayı, ilk olarak onu 
oğlundan ayırırlar. Daha sonra o masum çocuğa türlü türlü eziyetler 
ederek, babasına çocuğunun çektiği eziyetleri seyrettirirler. En so¬ 
nunda manastırın piskoposu ona oğlunu götürüp nehre atması için 
emir verir ve o da bu emri kabul edip, oğlunu nehre atacak iken, ra¬ 
hipler çocuğu elinden alırlar. Böylece onun artık Allah'ın dostu (veli¬ 
si) olduğu anlaşılmıştır. 

Hıristiyan ruhbanlığına göre şayet bir kimse, gerçekten Allah'ın 
sevgisine mazhar olmak istiyorsa, o dünya ile ilgili tüm bağlarını (an¬ 
ne, baba, çocuk, kardeş, vs.) koparmak zorundadır. Nitekim Sn. Je- 
rom, "yeğenin boynuna sanlsa, annen "sütümü helal etmem" dese, 
baban sana mani olmak için kendini yolun üstüne atsa, onu ezmek 
pahasına Haç sancağına doğru yürümekte tereddüt etme" demekte- 
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dir. Yani ona göre merhametsizlik takva demektir. Yine Sn. Gregory 
şöyle yazan "Bir genç rahip kalbindeki, anne-baba sevgisini yok ede¬ 
mediği için, bir gece manastırdan aynlıp anne ve babası ile görüş¬ 
müştür. Bunun üzerine Allah, kendisini öyle bir cezalandırmıştır ki, 
o, manastıra döner dönmez vefat etmiştir. Hatta gömmek istedikle¬ 
rinde toprak onu kabul etmemiştir. Ne zaman kabre koysalar, kabri 
onu dışan fırlatmıştır. Sonunda ise. Sn. Benedit onun göğsüne bir 
şey yerleştirdikten sonradır ki, kabri onu kabul etmiştir." Yine aynı 
kimse, annesine olan sevgisini kalbinden atamadığı için, bir rahibe¬ 
nin ölümünden sonra üç gün azap çektiğini ve bir azizin akrabaları 
dışında hiç kimseye acımasız davranmadığını yazmaktadır. 

e) Hıristiyan ruhbanlığı, kişinin en yakın akrabalarına acımasız¬ 
ca davranmayı, merhametsiz ve katı kalpli olmayı bir ibadet haline 
getirmiştir. Bu tür davranışları ibadet olarak kabul etmelerinden 
ötürü, insani duygulan, merhamet hisleri körelmiştir adeta. Öyle ki, 
aralanndaki mezhep ihtilafları dolayısıyla, birbirlerine işkence et¬ 
mişler ve muhaliflerine acımasızca davranmışlardır. 4. asra gelene 
kadar Hıristiyanlar o kadar çok parçaya aynlmışlardır ki. Sn. Ağus¬ 
tos, kendi döneminde 88 fırka olduğunu ve bunlann birbirlerinden 
şiddetle nefret ettiklerini kaydetmiştir. Bu şiddetli nefreti rahipler 
yaymaktaydı ve birbirlerine karşı nefret ateşini körükleyen bu kim¬ 
seler Hıristiyanlığı mahvedenlerin öncüsüydüler. İskenderiye, bu 
Hıristiyan fırkalann, çeşitli grupların merkeziydi ve çok şiddetli 
mezhep çatışmalarına sahne olmuştu. Örneğin Arian fırkası, papaz 
Atanasius'un fırkası üzerine saldırmış ve onlann manastırındaki ra¬ 
hibeleri dışarı çıkararak, çınlçıplak soymuşlar, dikenli çalılarla on- 
lan dövmüşlerdir. Daha sonra da bedenlerini ateşle közleyerek onla¬ 
rı inançlarından vazgeçirmeye zorlamışlardır. Katolikler Mısır'a ha¬ 
kim olduklarında ise, aynı muameleyi onlar da Arian fırkası men- 
suplanna yapmışlardır. Hatta kuvvetU bir ihtimale göre Arian fırkası 
lideri Arius'u da onlar zehirlemişlerdir. Aynca lskenderiyyede bir 
defasında Sn. Ciyrl'in müridleri ayaklanarak, muhalif fırkaya men¬ 
sup bir rahibeyi yakalamışlar, kendi manastırlarına götürüp, onu 
katlettikten sonra vücudunu parçalamışlar, ve parçalarını da ateşe 
atmışlardır. Roma'daki durum da, bundan farklı değildi. M.S. 
366 da papaz Liberius’un vefatı üzerine, iki ayrı grup, onun yerine 
kendi aralarında aday göstermişler ve bu yüzden ki grup arasında 
çok şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir, öyle ki sadece bir kilise¬ 
den bir günde 137 cesed taşınmıştır. 

f) Dünyaya sırt çevirmek, derviş olmak vs. gibi iddialarına rağmen 
kilise, servet, mal ve mülk elde etmeden de geri kalmamıştır. 5. asnn 
başında bile, Roma'da, Papa, krallar gibi sarayda oturuyordu. Şehir¬ 
de dolaşmaya çıktığı zamanlar, bir kraldan daha az debdebe ve şata¬ 
fatlı değildi. Sn. Jerom kendi döneminde (4. asnn son zamanlann- 
da) papa ve papazlann verdikleri davetlerin valilerin verdiği davetle- 
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rin yanında bir hiç mesabesinde olduğundan şikayet eder. Nitekim 
7. asra gelindiğinde (Kuranın nazil olduğu asır) manastır ve kilise¬ 
lerde servet bir sel gibi akıtılmaktaydı. Halkın zihnine, bir kimse en 

büyük günahı işlemiş olsa bile, azizlerin kabirlerinde, manastırlar¬ 

da veya kiliselerde bir kurban adarsa günahının affedileceği düşün¬ 
cesi yerleştirilmiştir. Tabii ki böylece ruhbanların kendisinden kaç¬ 

tıkları dünya, onların ayağına gelmiş oldu. Ancak meselenin en kötü 

yanı, ruhbanlığın halk nezdindeki kutsallığını bilen birçok kurnaz 
kişinin deniş kılığına girerek, rahipler sınıfına dahil olmasıdır. Bu 
kurnaz kişiler, dünyayı terketmek bahanesiyle öyle bir senet elde 
etmişlerdir ki, dünyaperestleri dahi geride bırakmışlardır. 

g) İffet hususunda ruhbanlık, fıtrata karşı savaş açtığından ötürü 
çok büyük bir hezimete uğramıştır. Nefislerini öldürmek adına, bazı 
riyazet ve çileler için rahip ve rahibeler manastırlarda bir yerde kalır¬ 
lar ve bazen -riyazet heyecanından (!) olsa gerek- kendilerini ispat 

için birlikte aynı yatağa girerlerdi. Meşhur rahip Sn. Evagrius, Filis¬ 
tin rahipleri hakkında övünçle şunlan yazmaktadır: "Onlar nefisleri 
üzerinde öyle bir kontrol sahibidirler ki, rahip ve rahibeler birlikte yı¬ 

kanırlar. Rahipler, rahibeleri çıplak olarak görmekten, onlara do¬ 
kunmak hatta onlan kucaklamaktan bile etkilenmezler. Çünkü fıt¬ 
ratları onların iradelerini yenemez. Gerçi yıkanmak onlara göre kötü 

bir şeydi ama onlar nefislerini öldürmek ve ibadet kastıyla yıkanıyor¬ 
lardı." Filistin manastırlarının sonu hakkında ise, Nyssa lı Sn. Gre- 
gory (öl. M.S. 326) manastırların genelevi haline geldiğini yazmakta¬ 
dır. Görüldüğü gibi, fıtrata karşı savaş açanlardan, fıtrat muhakkak 
intikamını almaktadır. Ruhbanlar da fıtrata karşı savaş açtılar ve 8. 
asırdan 11. asra kadar Hıristiyanlık Tarihi, kendilerinin kara bir le¬ 
kesi olacak ölçüde ahlâkî bataklığa düştüler. 10. asırda Italyan bir 
papaz, şöyle yazmaktadır: "Şayet kilise ve manastırlardaki din 
adamlarını kötü ahlâktan yargılayacak olsak, gençlerin dışında hiç 

bir din adamı ceza almaktan kurtulamaz. Yine gayri meşru çocukları 
kilise hizmetinden men etsek, kilisede hizmet edecek genç kalmaz." 
Ortaçağ yazarlarının eserleri, rahibe manastırlarının genelev haline 
gelmesiyle ilgili şikayetlerle doludur, öyle ki, gayri meşru doğmuş 
çocuklar yüzünden cinayetler işleniyor, kilisenin din adamları ve 
papazlar kendilerine haram olan kimselerle bile cinsel ilişkilerde bu¬ 

lunuyorlardı. Fıtrata ay kın suçlar oldukça yaygınlaşmış, kilisede 
günah çıkarmak adeti ahlâksızlığa yol açmıştı. 

Ancak tüm bu bilgiler gözönüne alındığında, Kuranın, "Ruhban¬ 
lığı kendileri uydurdular ama ona gereği gibi de uymadılar" şeklindeki 
ayetinin doğru anlamı kavranabilir 
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28 Ey iman edenler, Allah'tan sakınıp-korkun ve O'nun Resulüne 

iman edin,30 size kendi rahmetinden iki kat (güzel karşılık) versin. Size 
kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın56 ve size mağfiret etsin.57 Allah, 
çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 

29 öyle ki, Kitab Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) Allah'ın fazlından hiç 
bir şeye 'güç yetirip-sahip olmadıklarını' ve fazlın muhakkak Allah'ın 
elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilip-öğrensin. Allah, büyük 
fazl (üstün lütuf ve ihsan) sahibidir. 

AÇIKLAMA 

55. Bu ayetin yorumunda müfessirler arasında görüş ayrılığı var¬ 
dır. Bir kısım müfessire göre, ayetin başındaki, "Ey iman edenler!" ifa¬ 

desi Hz. İsa'nın (a. s) takipçileri olup ona iman eden kimselere hitap 
etmektedir. Böylelikle onlara, "Şimdi de Muhammed'e iman edin ki, 
Allah size, hem İsa'ya hem de O na inandığınızdan ötürü rahmetin¬ 

den iki pay versin" denilmiş olmaktadır. Bir kısım müfessir ise bu hi¬ 
tabın Hz. Muhammed'e (s.a) inananlara yapıldığı görüşündedirler. 
Yani, "sizler İslâm'a girdiğinizi sadece sözle ikrar etmekle kalmayın, 

bunu amellerinizle de ispat edin. Hem küfrü terk edip, İslâm'a girdi¬ 
ğiniz, hem de İslâm'ı ihlasla kabul edip, onda sebat gösterdiğiniz 

için, Allah rahmetinden sîzlere iki pay verecektir." Birinci yorumu, 
Kasas Suresi nin 52-54. ayetleri ile Ebu Musa el-Eşari'nin Rasulul- 
lah'tan (s.a) rivayet ettiği bir hadis desteklemektedir, "üç grup insan 
için iki kat ecir vardır. Birincisi, önce kendi peygamberlerine, daha 
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sonra da Muhammed’e iman eden Ehl-i Kitap tan kimseler (....) (Bu- 
hari, Müslim). İkinci yorumu ise, Sebe Suresi nin 37. ayeti teyid et¬ 
mektedir. Delilleri itibariyle her iki görüş de eşit seviyelerdedirler. 

Ancak surenin muhtevasının tümü üzerinde düşünülecek olursa, 
ikinci yorumun daha münasip olduğu görülür. 

Çünkü surenin başında Rasulullah a {s.a) iman ettiklerini söyle¬ 
yerek, İslâm a girenlere seslenilmektedir. Sure boyunca bu kimsele¬ 
re, sadece iman ettiğinizi söylemekle kalmayın, imanınızı, amelleri¬ 
nizle de ispat edin," denilmiştir. 

56. Yani, sizlere attığınız her adımda hak ile bâtılı ayırdedebilme- 

niz için dünyada ilim ve basiret verilecektir. Ahiretteki nur ise, 12. 
ayette ifade edilen "nur" dur. 

57. Yani, imanın gereklerini yerine getirirken, ihlash tüm gayretle¬ 
rinize rağmen, beşeri zaaflarınız dolayısıyla hatalar yapmış olsanız 
bile, bunlar affedilecektir. Bunun yanısıra İslâm’a girmeden önce iş¬ 
lediğiniz tüm günahlar da affedilecektir. 

HAD İD SURESİNİN SONU 
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58 
• 

MÜCADELE SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Bu surenin adı "Mücadele" veya "Mücadile" olarak bilinir. Bl 

ad, surenin ilk ayetinde geçen "tucâdiluke" fiilinden alınmıştır. Çün¬ 

kü surenin girişinde beyan edilen bir olayı, yani bir kadının Hz. Pey¬ 

gamberden (s.a) kocasıyla arasındaki "zıhar" meselesine çözüm bul¬ 

masını, böylelikle kendisini ve çocuklarım mahvolmaktan kurtar¬ 

ması için sürekli ve ısrarlı taleplerini, Allahu Teâlâ, "Mücadele” ola¬ 

rak nitelemiştir. Dolayısıyla surenin adı da 'Mücadele'' olmuştur. 

Ancak bu kelimeyi "Mücadile" şeklinde ism-i fail olarak okumak da 

mümkündür ki o zaman, söz konusu meselede ısrar eden kadına atıf 

yapılmış olur. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili kesin bir rivayet 

bulunmamaktadır. Ancak sure içinde mevcut bir karineden hare¬ 

ketle, bu surenin 5. hicri yılın Şevval ayında yapılan Ahzab Gazve- 

si'nden sonra nazil olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Ahzab Sure¬ 

sinde, evlatlık edinilen çocukların, gerçek evladın yerini almasının 

mümkün olmadığı beyan edilirken, kendilerine zihar yapılan kadın¬ 

ların da, hiç bir surette kocalarının anneleri konumuna geçemeye¬ 

ceği vurgulanmıştır. Mesele, sadece bu kadar kısa bir değini ile ge¬ 

çiştirilmiş ve zıhann, günah veya bir suç olduğu şeklinde bir tanım 

yapılmayıp, hadise bir hükme de bağlanmamıştır. Fakat bu surede 

zıhar olayının ayrıntılarına inilerek, bir hükme bağlanması, sözko- 

nusu ayrıntıların Ahzab Suresi nden sonra nazil olduğunu ortaya 
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kovuyor. 
Konu: Bu surede Müslümanlara kendileri ile ilgili birtakım mese¬ 

lelerde çözüm yollan gösterilmiştir. 

Surenin girişinden 6. ayete kadar zıhar olayının şer'i hükümleri 
açıklanmıştır. Aynı zamanda Müslümanlar şiddetle ikaz edilerek 
kendilerine Müslüman olduktan sonra cahiliyyenin örf ve adetlerine 

bağlı kalmanın, Allah'ın koyduğu sınırlan aşmak ve O nun kuralla- 
nna karşı çıkmak anlamına geleceği anlatılmıştır. Böyle bir davranış 
ise. yani insanın kendi keyfince kurallar vazetmesi kesin surette 

iman ile çelişir, sonuçta insanı dünyada hüsrana götürür ve ahirette 
de insan bu yüzden hesaba çekilir. 

7. ve 10. ayetlerde münafıklar, kendi aralarında yaptıktan dedi¬ 

kodular ve gizli gizli fısıldaşmalanndan ötürü ikaz edilmişlerdir. 
Çünkü onlar bu şekilde bozgunculuk çıkarmak için gizli planlar ku¬ 
ruyorlar ve kalplerindeki kin ve buğz nedeniyle, tıpkı Yahudiler gibi 

Hz. Peygamber e selam veriyorlardı. Fakat söyledikleri sözler beddu¬ 
adan başka bir şey değildi. Aynca bu ayetlerde Müslümanlara, onla¬ 
rın yaptıkları gizli planların kendilerine hiç bir zarar veremeyeceği. 
Allah'a tevekkül edip. O nun yolunda sabırla yürümeleri gerektiği 
anlatılarak, teselli verilmiştir. 

Aynca ihlaslı müminlerin kendi aralannda günah, zulüm ve Hz. 
Peygamber e karşı çıkmak hakkında konuşmayacaktan ve onlann 
sadece iyilik ile takva üzere bir araya gelecekleri vurgulanarak ahlâ¬ 
kî dersler vazedilmiştir. 

11. ve 13. ayetlerde ise, Müslümanlara birtakım sosyal kurallar 

tebliğ edilmiştir. Çünkü kendilerinde (o dönemde) bazı sosyal zaaflar 
bulunmaktaydı. Nitekim günümüz Müslümanlannda da aynı zaaf¬ 

lar hâlâ vardır. Sözgelimi, bir meclise dışandan biri geldiğinde, ora¬ 
da oturanlar yeni gelen kardeşlerine yer vermek için, kendilerini top¬ 
lamak gibi bir zahmete katlanmazlar. Tabii ki bu durumda yeni ge¬ 
len şahıs ayakta kalır ve zorunlu olarak kapının önünde oturur veya 
geri döner ya da oturanlann üzerlerinden atlayarak kendisine yer 
bulmak için içeri dalar. Bu tür durumlar Hz. Peygamber in meclisin¬ 
de de vuku bulduğu için bu surede Müslümanlara bencil ve katı dav- 
ranmayıp, başkalarına karşı daha hoşgörülü olmaları ve böyle du¬ 
rumlarda yeni gelen kimselere yer vererek, cömertliklerini sergile¬ 
meleri emredilmiştir. 

Aynca insanlarda bir başka zaaf daha vardır ki o da, bir kimseyi 
ziyaret ettiklerinde (özellikle önemli bir kimseyi) o şahsın yanında ol¬ 
dukça fazla kalmalan ve uzun bir süre oturmakla ziyaretine gittikle¬ 
ri şahsa ne kadar eziyet verdiklerini ve aynca önemli işlerden o şahsı 
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alıkoyduklarını düşünmemeleridir. Şayet ev sahibi kendilerine git¬ 
melerini söyleyecek olsa, hemen gücenirler. Kendilerini bırakıp, ora¬ 
dan ayrılsa, onu ahlâksızca davranmakla suçlarlar. Keza ima yoluy¬ 

la, başka işleri olduğunu söylemeye çalışsa, bu sefer hiç dikkate al¬ 
mazlar. İşte Hz. Peygamber de bu tür problemlerle karşı karşıyaydı. 
Öyle ki bazı kimseler, sırf Rasulullah'ın (s.a) sohbetinin lezzetinden 

dolayı, kendisini önemli bir takım işlerden alıkoyduklarını hiç dü¬ 
şünmüyorlardı. Bu nedenlerden ötürü, surede Müslümanlara, ken¬ 
dilerine sohbetin sona erdiği bildirilince, hemen dağılmaları söylen¬ 
miştir. 

Yine bir başka zaaf da, gerekli gereksiz herkesin Hz. Peygamber 
(s.a) ile özel görüşme konusundaki ısrarlı talepleriydi. Nitekim bu 
kimseler Hz. Peygamber le (s.a) meclis içinde fısıltılı konuşuyorlardı 
ki bu da hem Hz. Peygamber i hem de bu meclisde bulunanları ra¬ 
hatsız ediyordu. Bu sebep dolayısıyla, Allah Teâlâ, Hz. Peygamber ile 
bu şekilde görüşmek isteyenlerin, görüşme öncesinde sadaka ver¬ 
meleri şartını koydu. Böylelikle, bu davranışın kötü bir adet olup, 
terk edilmesi gerektiği hususunda Müslümanların uyarılması 

amaçlanmıştı. Gerçekten de, Müslümanlar bu kötü adeti terk ettik¬ 
leri için, bu şart bir süre sonra yürürlükten kaldırılmıştır. 

14. Ayetten surenin sonuna kadar, içinde ihlaslı müminlerin, 

münafıkların ve mütereddid kimselerin bulunduğu İslâm toplumu- 
na, açıkça İhlasın ölçüsünün ne olduğu bildirilmiştir. Çünkü bir kı¬ 

sım Müslümanlar, kafirlerle dostluklarını sürdürüyorlar, İslâm'a 
zarar verse de, sırf çıkarları için bir tavır almaktan kaçmıyorlardı. 

Bu yüzden çevrede İslâm hakkında kuşkular oluşuyor ve bazı 
mütereddid kimseler Müslüman olmaktan kaçmıyorlardı. Müs¬ 

lümanların saflarında görülen çıkarcı kimseler ikiyüzlülükleri dola¬ 
yısıyla ceza almaktan da korunuyorlardı, ama ihlaslı müminler böy¬ 
le değildi. Onlar değil başkalarını; analannı, babalarını, çocuklarını, 

kabilelerini bile İslâm'ın çıkarları söz konusu olduğunda savunmu¬ 
yorlardı. Çünkü kalplerinde Allah ve Rasulünün düşmanlarına yer 
yoktu. Allah Teâlâ açıkça, birinci grupdaki Müslümanların da ger¬ 
çek müminler olup, Allah'ın hizbine dahil bulunduklarını beyan et¬ 
miştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikâyette 
bulunan (kadınlın sözünü işitti.1 Allah, aranızda geçen konuşmaları işi¬ 
tiyordu. 2Şüphesiz Allah, işitendir, görendir. 

2 Sizden kadınlarına "zıhari'da bulunanlar3 (eşlerini annelerinin sır¬ 
tına benzetenler bilsinler ki kadınlan) onlann anneleri değildir. Annele¬ 
ri, yalnızca kendilerini doğuranlardır.4 Şüphesiz onlar, çirkin ve yalan 
söylemektedirler.3 Gerçekten Allah, çok affeden, çok bağışlayandır.6 

AÇIKLAMA 

1. "Semia" ifadesi ile bilinen "işitmek" anlamı kastolunmuş değil¬ 
dir. Bu ifade "Allah o kadının duasını kabul etti" anlamında kullanıl¬ 
mıştır. 

2. Genelde mütercimler bu ifadeyi, "Allah seninle tartışan ve Al¬ 
lah'a şikayette bulunan o kadını işitiyordu." şeklinde tercüme ettik¬ 
leri için, okuyucunun zihninde, o kadmm Hz. Peygamber le tartıştığı 
ve yanından ayrıldıktan belli bir süre sonra da Hz. Peygamber e va¬ 
hiy nazil olduğu gibi bir tasavvurun oluşmasına sebebiyet vermişler¬ 
dir. Yani ayette, sanki şöyle denilmek isteniyor. "Ben, bir kadının se¬ 
ninle tartıştığım, bana şikayette bulunduğunu ve aranızda neler ko¬ 
nuşulduğunu işittim." Oysa bu olay ile ilgili rivayet edilen hadisler¬ 
de, o kadımn "zıhar" meselesine bir çözüm bulması ve ailesini dağıl¬ 
maktan kurtarması konusunda Rasulullah (s.a) ile tartıştığı esna¬ 
da, birden Rasulullah'da, vahiy alırken zuhur eden halin meydana 
geldiği ve vahyin o anda nazil olduğu bildirilmektedir. îşte biz de, bu 
yüzden ayeti şimdiki zaman kipi ile (hal sigası) tercümeyi tercih et- 
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tik: "Allah, seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan o kadını işi¬ 
tiyor." 

Ayette zikri geçen kadın, Hazreç kabilesinden Havle binti Sale- 
bedir. Kocası ise, Evs kabilesinin reisi Ubade bin Samit in kardeşi 
Evs bin Samit el-Ensari'dir. Söz konusu "zıhar" olayını ilerde ayrıntı¬ 
lı bir şekilde ele alacağız. Ancak burada, Allah'ın bu kadın sahebenin 
şikayetini hemen kabul ettiğini ve ayetin onun hakkında nazil oldu¬ 
ğunu belirtmek gerekir. Nitekim bu kadın sahebinin, yine bu olay 
nedeniyle diğer sahabilerin nezdinde özel bir yeri vardı. Bu yüzden 
diğer sahabiler, bu kadın saheheye oldukça izzet ve ikramda bulu¬ 
nuyorlardı. Örneğin îbn Ebi Hatim ve Beyhakı nin rivayet ettiklerine 
göre Hz. Ömer, yanında başka bir sahabe ile bir yere giderken, yolda 
bir kadın ile karşılaşır. Kadm Hz. Ömer'i durdurmak ister, O da du¬ 
rur. Ve başım eğerek, uzun bir süre kadım dinler, son sözünü söyle- 
yinceye kadar orada bekleyince, yanındaki sahebe Hz. Ömer'e "Ey 
müminlerin emiri! Sırf bu yaşlı kadının hatın için Kureyş'in bunca 
ileri gelenlerini beklettiniz." der. Hz. Ömer buna karşılık şöyle bir ce¬ 
vap verin "Biliyor musun bu kadın kimdir? Bu yaşlı kadın, şikayeti 
yedi semada işitilen Havle binti Sa lebe dir. Allah'a yemin ederim ki, 
şayet O beni tüm gece boyunca bekletecek olsaydı, namaz vakitleri 
müstesna, onun önünde beklerdim." Yine "lstiyab" adlı eserinde Ibn 
Abdilberr, Katade'den bir rivayette bulunur: "Bu kadın (Havle binti 
Sa lebe) yolda Hz. Ömer ile karşılaştığında, Hz. Ömer kendisine se¬ 
lam verir. O da Hz. Ömer’in selamım ahr ve şöyle der: "Ooo! Ömer sen 
misin? Seni bir zamanlar Ukaz panayırında görmüştüm. O zaman 
sana Umeyr diyorlardı ve elinde sopa çobanlık yapıyordun. Fakat 
çok geçmeden Ömer oldun. Şimdi ise müminlerin emirisin. Emirin 
idaresindeki halk hakkında Allah'tan kork. Unutma ki Allah tan 
korkanlar için en uzaktakiler, en yakında olanlar gibidir, ölümden 
korkan insan neyi kaybetmekten korkuyorsa, muhakkak onu kay¬ 
bedecektir?" Bu sözler üzerine, Hz. Ömer'in yanında bulunan Carud 
Abdi, kadına, "Ey kadm! Sen müminlerin emirine küstahlık yaptın," 
diye çıkışınca, Hz. Ömer ona şöyle der: "Bırak onu konuşsun. Biliyor 
musun bu kadın kimdir? Bunun sözü yedi semada işitilmiştir. 
Ömer'e söylediği niçin işitilmesin?" (İmam Buhari, kendi tarih kita¬ 
bında kısaca kaydetmiştir.) 

3. Araplar arasındaki yaygın geleneğe göre, kan ve koca birbirle- 
riyle münakaşa ettiklerinde öfke içindeki erkek hanımına, "Sen ba¬ 
na anamın sırtı gibisin" derdi. Böylelikle erkek hanımına, "Seninle 
cinsel ilişkide bulunmak, anamla cinsel ilişkide bulunmak gibidir" 
demiş oluyordu. Nitekim günümüzde de bazı cahil kimseler, hanım- 
lanyla münakaşa ederken, "Sen bana annem, kızkardeşim veya kı¬ 
zım gibisin" nevinden sözler sarfederek, güya eşlerinin hanımları ol¬ 
maktan çıktığını ihsas etmektedirler, işte bu davranışın adı zıhardır. 
Zıhar Arapça'da sırtlarına binilen binek hayvanlarına atfen kuİlanı- 
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lir. Bu yüzden Araplar hanımlarına. "Senin sırtına binmek, anamın 
sırtına binmek gibi bana haramdır" derlerdi. Dolayısıyla bu yemine, 
"zıhar" adı verilmiştir. Ayrıca bu söz cahiliye döneminde talak (bo¬ 
şanmak), hatta daha ileri bir anlamda kullanılıyordu. Yani bu sözü 
söyleyen erkek, karısının artık kendisine haram olduğunu ve ömür 
boyunca kendisiyle birleşemeyeceğini ilan etmiş oluyordu. Bu ne¬ 
denden ötürü, her ne kadar talaktan sonra evlenmek mümkün idiy¬ 
se de, zıhardan sonra yeniden evlenmek mümkün değildi. 

4. Bu, zıhar hakkındaki ilk hükümdür. Şöyle denilmektedir: "Sen 
hanımını annen yerine koydun diye, o asla annen olamaz. Çünkü 
annen seni doğurmuştur ve sana ebediyyen haramdır. Dolayısıyla 
başka bir kadın -sen annene benzettin diye- nasıl olur da, sana ak¬ 
len, ahlaken, kanunen annen gibi olabilir? Bu, hakikate aykırıdır" 
Bu şekilde bir tesbit yapılmakla, zıhar yapan kocanm, hanımıyla ni¬ 
kahının sona ermesi ve böylece o kadının kendisine annesi gibi ha¬ 
ram sayılması şeklindeki düşünce ortadan kaldırılmıştır. 

5. Yani, erkeğin hanımını annesine benzetmesi anlamsız bir dav¬ 
ranıştır, hatta bunu düşünmek bile kişi için utanç vericidir. Söyle¬ 
mek ise daha çirkin daha kabadır. Şerefli ve asil bir insanın bu tür 
yalan ve gerçek dışı bir söz sarfetmesi mümkün değildir. Çünkü bir 
kimsenin "Benim hanımım artık bana annem gibidir." demesi yala¬ 
nın ta kendisidir. Şayet bu kimse, bundan sonra hanımına annesi 
gibi hizmet edeceğini bildirirse, yalan bir iddiada bulunmuş olur: zi¬ 
ra ona ne zamandan beri hanımını annesinin konumuna koyma gibi 
bir yetki verilmiştir? O bir kanun koyucu değildir ve bu hak Allah'a ait¬ 
tir. Sözgelimi insana, annesi, babaannesi, kayınvalidesi, sütannesi 
ve Hz. Peygamberin hanımları ile evlenmek haram edilmiştir. Dola¬ 
yısıyla hiç kimseye, haram olan bu kadınlar zümresine başkalarını 
dahil etme yetkisi verilmemiştir. Sonuç olarak, zıhann günah ve ha¬ 
ram bir fiil olup, cezayı gerektirdiği şeklinde bir başka hüküm ortaya 
çıkıyor. 

6. Yani, bu suç aslında ağır bir cezayı gerektirecek kadar çirkindir. 
Ancak Allah merhametli olduğundan, böyle bir yasa koymakla sizle- 
rin aile hayatınızı mahvolmaktan kurtarmış ve bu suçun cezasını 
çok hafif olarak belirlemiştir, öyle ki, bu suça karşılık olarak dayak, 
hapis vs. gibi cezalar vermek yerine, nefisleri ıslah edecek ve böyle¬ 
likle topluma iyiliği yayacak bazı ibadetler koymuştur. Ancak bura¬ 
da bir noktanın vurgulanması gerekmektedir. Bu, Islâm'da verilen 
bu tür cezaların, yani günahların kefareti şeklindeki ibadetlerin, sa¬ 
dece ibadet ruhundan uzak cezalar veya sadece eziyetten yoksun 
ibadetler olmadığıdır. Bunun içinde, her iki unsur da mevcuttur. Ya¬ 
ni günah işlemiş olan kişinin, işlediği günahı telafi edebilmesi için 
kendisine, hem eziyeti hem de iyilik ve ibadeti içeren bir ceza veril¬ 
mektedir. 
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3 Kadınlarına "zıhar"da bulunanlar/ sonra da söylediklerinden geri 
dönenlerin,8 birbirleriyle temas etmeden önce bir köleyi özgürlüğüne 
kavuşturmaları gerekir. İşte size bununla öğüt verilmektedir.9 Allah, 
yapmakta olduklarınızı haber alandır.10 

AÇIKLAMA 

7. Buradan İtibaren zıhann kanunî hükmü beyan edilmeye baş¬ 

lanmıştır. Bu hükümleri yeterince anlayabilmek için. Hz. Peygam¬ 
ber döneminde zıhar ile ilgili vakıalar hakkmdaki kararlara bakma¬ 
mız gerekir. Çünkü Hz. Peygamber in verdiği bu kararlar, sözkonu- 
su ayetlere dayanmaktaydı. 

İbn Abbas'ın beyanına göre, ilk zıhar vak ası, kansı Havle'nin şi¬ 
kayeti üzerine hakkında bu ayetlerin nazil olduğu Evs bin Samit el- 
Ensari'nin zıhar vak asıdır. Bu olayla ilgili nakillerde, çeşitli raviler 
arasmda ayrıntılarda ihtilaflar olmasına rağmen, bu konunun esa¬ 
sını anlamamızı sağlayacak temel unsurlar tüm rivayetlerde aynı¬ 

dır. Bu olay, özetle şöyle cereyan etmiştir: Evs bin Samit el-Ensari, 

yaşlandığı zaman çevresindekilere çok çabuk öfkelenir olmuştur. 
Hatta bazı raviler, onda delilik gibi hallerin belirdiğini ifade eden, 
Kâne behiy lememe" şeklinde kelimeler kullanmaktadırlar. Yani öy¬ 

le ki, (bizim urducada da dediğimiz gibi) öfkeden deliye dönmüştür. 
Bu halleri dolayısıyla, Islâm'dan önce hanımına bir kez zıhar yap- 
mışür. Ancak söz konusu zıhar hadisesi, onun Müslüman olduktan 
sonra yaptığı ilk zıhar olayıdır. Bu olay üzerine, hanımı Hz. Peygam- 
ber e gelir ve meseleyi kendisine arz ettikten sonra, Hz. Peygam¬ 

berden, ailesinin dağılmaktan kurtulabilmesi için çözüm yolu bul¬ 
masını ister. Raviler, Hz. Peygamber in cevabını birbirinden farklı 
olarak nakletmektedirler. Bazı ravilere göre, Hz. Peygamber bu ko¬ 
nuda kendisine bir emir gelmediğini söyler, bazılarına göre, artık ko¬ 
casına haram olması gerekt ğini, bazılarına göre ise, kesin olarak ko- 
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casına haram olduğunu ifade eder. Hz. Havle. Hz. Peygamber den bu 
şekilde bir cevap alınca, tekrar tekrar, aslında kocasının kendisine, 
"Seni boşuyorum" demediğini beyan etmiş ve kendisini, yaşlı kocası¬ 
nı ve çocuklannı mahvolmaktan kurtarmasını söylemiştir. Fakat 
Hz. Peygamber yine de aynı cevaplan verirken, aniden kendisinde, 
vahiy alırken zuhur eden haller vuku bulmuş ve ardından bu ayetler 
nazil olmuştur. Bunun üzerine Hz. Peygamber -başka bir rivayete 
göre- kadına, kocasını çağırtarak, O na bir köle azad etmesini söyle¬ 
miştir. Evs bin Samit, bunu yapamayacağını bildirince, iki ay (ara¬ 
lıksız) nnıç tutmasını söylemiş ve bu esnada Hz. Havle söze kanşa- 
rak, kocasının üç gün yemediği takdirde gözlerinin kararmaya baş¬ 
ladığı cevabım vermiştir. Hz. Peygamber, "O halde 60 fakiri doyur¬ 
sun", deyince yine Hz. Havle, "Onun o kadar parası yok. Fakat siz 
yardım ederseniz, sizin yardımınızla bu iş yapılabilir." demiştir. Hz. 
Peygamber de kendilerine 60 kişinin iki vakit yiyebileceği miktarda¬ 
ki malzemeyi vermiştir. Ancak bu miktar, çeşitli rivayetlere göre de¬ 
ğişmektedir. Bazı rivayetlere göre, Hz. Peygamber in verdiği miktar 
kadar, kocasının keffareti ödeyebilmesi için, Hz. Havlede vermiştir. 
(Ibn Cerir, Müsned-i Ahmed. Ebu Davud, lbn Ebi Hatim). 

Zıhar ile ilgili İkinci vakıa. Seleme bin Sehhar Beyadi nindir. Hz. 
Seleme, cinsel arzulan normalin üstünde olan güçlü bir kimse oldu¬ 
ğu için. Ramazan ayı geldiğinde oruçluyken hanımına yaklaşır kor¬ 
kusuyla hanımını bir aylık bir müddet için zıhar yapmış, ancak yine 
de sabredemeyerek, bir gece hanımıyla münasebette bulunmuştur. 
Bu olaydan duyduğu pişmanlık nedeniyle, bu hususu Hz. Peygam¬ 
bere arzetmiş ve Hz. Peygamber de kendisine bir köle azad etmesini 
emretmiştir. O nun, hanımından başka kimsesi olmadığını söyle¬ 
mesi üzerine, Hz. Peygamber kendisine "Ara vermeden iki ay oruç 
tut" demişür. Hz. Seleme, Ya Rasulallah, bu musibet zaten bu yüz¬ 
den başıma geldi" deyince, Hz. Peygamber bu sefer O na 60 fakiri do¬ 
yurmasını emretmiştir. Ancak Hz. Seleme yine, "Biz, geceleri aç ya¬ 
tacak kadar fakiriz" diye cevap verince, Hz. Peygamber Beni Zü- 
reyk'den gelen zekattan kendisine 60 fakiri doyurabilecek ve biraz 
da kendisine kalacak kadar bir miktar vermiştir. (Müsned-i Ahmed, 
Tirmizi, Ebu Davud) 

Bu konuda nakledilen üçüncü vak ada isim zikredilmemiştir: Bir 
adam hanımına zıhar yapar ve keffaret vermeden önce hanımına 
yaklaşır. Daha sonra Rasulullah a giderek bu mesele hakkında ne 
yapması gerektiğini sorar. Hz. Peygamber ise keffaret verene kadar 
hanımından uzak kalmasını söyler. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei,lbn-i 
Mace) 

Nakledilen dördüncü vakıa ise şöyledir: Bir şahıs hanımına, "Kız- 
kardeşim" diyerek seslenirken, Hz. Peygamber bunu duydu ve kız¬ 
gınlıkla "Bu senin kızkardeşin midir?" dedi. Ancak zıhar cezası ver¬ 
medi (Ebu Davud) 
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İleride gelecek olan zıhar ile ilgili ayetleri, ancak muteber hadis ki¬ 
taplarından nakledilen bu vak alar ışığında açıklamak mümkün¬ 
dür. 

8. "Sonra sözlerinden dönenler" ifadesinde, lugavî ve ıstılahı an¬ 
lam bakımından ihtilaf vardır. 

Bu ifadenin bir anlamı, "bir kez zıhar yaptıktan sonra, sözlerinden 
dönenler" şeklinde olabilir. Nitekim Zahiriler, Bukeyr bin el-Eşcâ ve 
Yahya bin Ziyad el-Ferra bu görüştedirler. Aynca Ata bin Ebi Re- 
bah'tan nakledilen bir görüş de bunu destekler. Bu kimselere göre 
bir kez zıhar yapan şahıs affedilir. Ancak tekrar bu suçu işlerse, ken¬ 
disine keffaret gerekir. Fakat bu yorum, iki sebepten ötürü yanlışür. 
Birincisi; Allah zıh an, bir yalan ve anlamsız bir davranış olaıak nite¬ 
lemiş ve karşılığında bir ceza tayin etmiştir. Dolayısıyla, biz, nasıl 
olur da, bu yalan ve anlamsız davranışın ilkinde affedileceğini, İkin¬ 
cisinde de ceza göreceğini söyleyebiliriz? Bu yorumun yanlış olması¬ 
nın ikinci sebebi, zıhar yapanlardan hiç kimseye "Bu ilk midir, ikinci 
midir?" diye sorulmamış olmasıdır. 

Mezkur ifadenin diğer bir anlamı "Cahiliye döneminde zıhar yap¬ 
maya alışmış kimseler, yine zıhar yaparlarsa onların cezalan şu¬ 
dur.... şeklindedir. Yani, zıhar kendi başına cezayı gerektirir bir 
suçtur. Zıhar yapan kimse mutlak surette ceza görecektir. Hatta zı- 
har yaptıktan sonra hanımına dokunmadan boşansa bile, söz konu¬ 
su ceza kendisine verilecektir. Ya da hanımı vefat etse veya kansıyla 
arasında kan-koca ilişkisi kalmasa da zıhar yapan bu cezayı gör¬ 
mekten kurtulamaz. Fakihlerden Tavus, Mücahid, Şa'bi, Zührî, 
Süfyan-ı Sevri, ve Katade aynı görüştedirler. Onlara göre, zıhar ya¬ 
pan kimsenin hanımı vefat ettiğinde, kocası keffaret ödemeden karı¬ 
sının mirasından pay alamaz. 

Üçüncü anlamı, zıhar yapanın "Ben söylediğimden vazgeçiyo¬ 
rum" demesi şeklindedir. 

Dördüncü anlamı ise, zıhar yapanın kendisine haram kıldığı eşi¬ 
nin, yeniden helal olmasıdır. Yani, önce hanımını kendisine haram 
kılan kimse, sonra helal kılar. Fakihlerin çoğu, bu son iki anlamı ter¬ 
cih etmişlerdir. 

9. Diğer bir ifadeyle bu emirler; İslâm toplumunun cahiliyeden 
kalma kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi ve bu tür anlamsız davra¬ 
nışları terk etmesi konusunda Müslümanları terbiye etmek için na¬ 
zil olmuştur. Yani, aralarında bir anlaşmazlık çıktığında eşler iyi in¬ 
sanlar gibi tartışsınlar ve ayrılmaları gerekiyorsa, talak yoluyla bo¬ 
şansınlar. Ancak tartışma esnasında erkeğin, hanımını, annesine 
veya kızkardeşine benzetmesi çok çirkin bir davranıştır. 

10. Karısına zıhar yapan ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi iliş¬ 
kisine devam eden kimse, bunu başkalarına söylemese dahi Al- 
lah’dan gizleyemez. Çünkü, Allah her şeyi bilendir. 
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4 Ancak buna (imkân) bulamayanlar (için de) birbirleriyle temas et¬ 
meden önce, kesintisiz iki ay oruç (yüklenmiştir); buna da güç yetireme- 
yenler altmış yoksulu doyursun.11 Bu (kolaylık), Allah'a O'nun Resulü¬ 
ne iman etmeniz dolayısıyladır.12 Bunlar, Allah'ın sınırlandır. Kâfirler 
içinse acı bir azab vardır.13 

AÇIKLAMA 

11. Zıhar hakkında Allah Teâlâ bu hükümleri inzal etmiştir. Islâm 

hukukçularının, bu ayetlerden ve Hz. Peygamber in uygulamasın¬ 
dan hareketle ümmet için ortaya koyduklan genel kaideler aşağıda 
zikredilmiştir. 

a) Zıhar ile ilgili bu hüküm, Araplar ın cahiliye döneminde zıhar 
yapıp, kan ve koca arasındaki ilişkiyi ebediyyen haram kılma şeklin¬ 
deki geleneklerini ortadan kaldırmaktadır. Burada, bu hüküm ile. 

cahiliyyedeki örf, adet ve kanunlar yürürlükten kaldınlmış, zıhann 
cahiliyye döneminden kalma etkileri silinmiş ve hiç kimse için, hanı¬ 
mını annesinle veya nikahı kendisine haram olan kimselere (muhar- 
remat) benzetmesinin caiz olmadığı anlatılmıştır. Çünkü Islâm nez- 
dinde, bir kimsenin annesini veya nikahı kendisine haram olan kim¬ 
seleri hanımına benzetmeyi düşünmesi ve bunu söylemek suretiyle 
hafife alması çirkin bir davranıştır. Bu noktada İslâm'ın tavrı üç te¬ 
mel esasa dayalıdır. Birincisi, zıhar ile nikah akdi fasit olmaz ve kadı¬ 
nın, kocası ile olan diğer üişkileri devam eder. İkincisi, zıhar yapan 

kocaya, hanımı (cinsi münasebet bakımından) geçici bir süre için 
haram olur. Üçüncüsü bu yasak, koca keffaretini ödeyene değin sü¬ 
rer ve ancak keffaret ödendikten sonra kalkar. 

b) Zıhann geçerli olabilmesi için, kocanın akıl ve baliğ olup, sar- 
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hoş olmaması konusunda görüş birliği vardır. Çocuk ve delinin yap¬ 
tığı zıhar kabul edilmez. Ancak şuurunu kaybeden kimsenin (örne¬ 
ğin uyuyan), bu kelimeleri söylemesi halinde, zıhann kabul edilip 
edilmeyeceği konusunda görüş ayrılığı vardır. Bu ayrılıklar şu şekil¬ 
dedir: 

1) Sekir (sarhoşluk, şuurun yerinde olmaması) halinde zıhar ya¬ 
pan kimseler ile ilgili olarak, dört mezhebin fakihlerinin çoğunluğu, 
"Müsekkerat (sarhoş edici madde) kullanan bir kimsenin yapüğı zı- 
har, tıpkı talak gibi kabul edilir. Çünkü bu duruma kendisi sebebi¬ 
yet vermiştir. Ancak bir hastalık nedeniyle ilaç alıp şuurunu kaybet¬ 
mişse, yahud şiddetli susuzluktan ötürü canını kurtarmak için şa¬ 
rap içmiş ve sarhoş olmuşsa, bu kimsenin yaptığı zıhar ve talak ge¬ 

çerli olmaz" demektedirler. Hanefîler, Şafiler ve Hanbeliler bu görüş¬ 
tedirler. Sahabilerin görüşü de genelde böyledir. Fakat, sadece Hz. 
Osman (nedeni ne olursa olsun), sarhoşluk halinde ne zıhann, ne de 

talakın geçerli olmayacağı görüşündedir. Yine Hanefi mezhebi 
imamlarından Tahavi ve Kerhi de bu görüşü tercih etmişlerdir. Hatta 
İmam Şafii den bu görüşü doğrulayan bir rivayet de nakledilmekte¬ 
dir. Maliki mezhebinde ise, zıhann geçerli olabilmesi için, zıhar ya¬ 
pan kişi ne söylediğini bilmelidir. Şuurunu tamamen kaybetmişse, 
yaptığı zıhar kabul edilmez. 

2) İmam-ı Ebu Hanife ve lmam-ı Malik e göre zıhar yapan kimse, 
Müslüman olmalıdır. Zımmiler üzerine zıhar hükmü tatbik edilmez. 
Çünkü Kur an da geçen ifade, "İçinizden kadınlara zıhar yapanlar" 
şeklindedir. Yine Kuran'da beyan edilen zıhann üç keffaret biçimin¬ 
den biri oruç tutmaktır ve zımmilere oruç tutma cezası verilemez. 
Imam-ı Şafi ve lmam-ı Ahmed'e göre ise, zıhann hükmü Müslüman- 
lar için de, zımmiler için de geçerlidir, ancak zımmilere oruç tutma 
cezası verilemez. Onlar ya bir köle azad ederler ya da 60 fakiri doyu¬ 
rurlar. Bu iki biçimdeki ceza zımmilere verilebilir. 

3) Erkekler gibi kadınlar da zıhar yapabilirler mi? Söz gelimi bir 
kadın kocasına, "Sen benim babam veya amcam gibisin" diyebilir 
mi? Dediği takdirde bu zıhar olarak kabul edilebilir mi? Dört mezhe¬ 
be göre de bu, zıhar olarak kabul edilmez ve buna zıhar hükmü uy¬ 

gulanmaz. Çünük Kur an da açıkça bu hüküm, erkeğin hanımma zı- 
har yapması hakkındadır: "İçinizden kadınlanna zıhar yapanlar..." 

Görüldüğü gibi bu ayette zıhar yapma hakkı, talak (boşanma) hakkı¬ 
nı elinde tutanlara yani erkeklere verilmiştir. İslâm hukukunda ka¬ 
dına, kocasını boşayabilme (talak) hakkı verilmediği için kocasını 
kendisine haram etme hakkı da verilmemiştir. Aynı şekilde, Süf- 
yan-ı Sevil. İshak bin Rahaveyh, Ebu Sevr ve Leys bin Sa'da dan ka- 
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dınm bu davranışının çok anlamsız olduğu şeklinde rivayetler var¬ 
dır. İmam Yusuf ise, kadının bu davranışının ve bu sözünün zıhar ol¬ 

madığını, ancak bu tür sözler sarfeden kadınlara, yeminlerinden 

ötürü keffaret gerektiğini söyler. Çünkü bir kadının bu tür sözler 
sarfetmesi, kocasını kendisine haram kılma konusunda yemin et¬ 
mesi anlamına gelir. 

lbn Kudame, Ahmed bin Hanbel in de aynı görüşte olduğunu nak¬ 
leder. imam Evzai: "Evlenmeden önce, kocası olacak kimse hakkın¬ 
da, "Rıı henim haham gibidir" diyen kadının sözü zıhar olarak kabul 
edilir. Evlendikten sonra bu sözü söylerse, yemin olarak addedilir ve 
o takdirde yemin keffareti lazım gelir" demektedir. Bu görüşün aksi¬ 
ne Haşan Basri, Zühri, İbrahim en-Nehai ve Haşan bin Ziyad Lului, 
bu sözün her halükarda zıhar olacağım ve zıhar keffaretini gerektir¬ 
diğini söylerler. Ancak kadının keffaret öncesi kocasının kendisine 
yaklaşmasına engel olma hakkı yoktur. İbrahim en-Nehai, bu görü¬ 
şüne delil olarak şu olayı zikreder: Hz. Ebu Talha'nın kızı Aişe, Hz. 
Zübeyr in oğlu Musab dan evlenme teklifi aldığında, "O benim baba¬ 
mın sırtı gibidir" sözlerini sarfetmiş, ancak bir süre sonra O nunla 
evlenmeye razı olmuştur. Medine'de çoğu sahabe olan alimlerden bu 
mesele hakkında fetva istendiğinde, onlar Aişe ye zıhar keffareti ge¬ 

rektiği şeklinde bir fetva vermişlerdir. İbrahim en-Nehai bu rivayeti 

naklettikten sonra şöyle der: "Şayet Aişe, evlendikten sonra bu söz¬ 
leri sarfetmiş olsaydı, O'na zihar keffareti lazım gelmezdi. Fakat O, 
evlenme veya evlenmeme hakkı olduğu bir zamanda, yani nikahdan 

önce bu sözleri sarfettiği için O na keffaret lazım gelmiştir." 
c) Akil ve baliğ bir kimse, şuuru yerindeyken zıhar yaptığında, 

onun kızgınlık, şaka, sevgi ve zıhar niyeti olmama vs. şeklindeki ma¬ 

zeretleri geçerli kabul edilmez. Ancak sarfettiği kelimelerin değişik 
anlamlara gelme ihtimalleri bulunuyorsa, o taktirde, o kişinin söyle¬ 
diği sözlerin zahirine bakılarak karar verilir. Nitekim, biz, ileride 

hangi kelimelerin zıhar olarak kabul edileceğini, hangi kelimelerin 
kabul edilmeyeceğini beyan edeceğiz. 

d) Zıh arın, ancak nikah altında bulunan kadm için geçerli olduğu 

hakkında görüş birliği vardır. Nikah altında bulunmayan kadınlara 
da zıhar yapılıp yapılmayacağı hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu ko¬ 

nudaki değişik görüşleri aşağıya aldık. 
Hanefilere göre; bir erkek, nikahı altında bulunmayan bir kadına 

"Seninle evlenirsem, sen bana annemin sırtı gibi ol" derse ve buna 
rağmen o kadınla evlenirse, ona zıhar keffareti lazım gelir. Hz. Ömer 
de aynı şekilde fetva vermiştir. Nitekim O nun döneminde bir şahıs, 

bir kadına aynı şekilde zıhar yapıp, sonra kendisiyle evlenince, Hz. 
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Ömer ona, zıhar kelîareti vermesini emretmiştir. Maliki ve Hanbeli- 
ler de aynı görüştedirler. Aynca bir kimsenin, tahsis (belirleme) ol¬ 
madan, bir çok kadına zıhar yapması halinde o kadınlardan hangi¬ 

siyle evlenirse evlensin, o kadına dokunmadan önce zıhar keffareti 
vermesi gerektiği söylenmektedir. Said bin Müseyyeb, Urve bin Zü- 
beyr. Ata bin Ebi Rebah, Haşan Basri, lshak bin Rahaveyh bu görüş¬ 
tedirler. 

Şafıiler ise; nikahdan önce zıhann bir anlam ifade etmediği görü¬ 
şündedirler. lbn Abbas ve Katade de bu gömüşü paylaşmaktadır¬ 
lar. 

e) Belirli bir süreye mahsusen zıhar yapılabilir mi? Hanefiler ve 
Şafiilere göre, belli bir süre için zıhar yapan kimse, o süre bitmeden 

önce hanımına yaklaşırsa keffaret vermesi gerekir. Ancak süre bit¬ 
tikten sonra zıhar ortadan kalkar. Bu hükmün delili. Ramazan ayı 
süresi için hanımına zıhar yapan Seleme bin Sehhar Beyadi vakıası¬ 
dır. Bu olay hakkında Hz. Peygamber, bu konuda süre tayin etmenin 
anlamsız olacağı şeklinde bir şey söylememiştir. .Fakat bu görüşün 
aksine, İmam Malik ve lbn Ebi Leyla, zıhann süresi bulunmadığım 

ve süre tayin etmenin anlamsız olacağını, çünkü haramlık vuku bul¬ 
duğunu ve süre sonunda bu haramlığın ortadan kalkmayacağını 
söylemişlerdir. 

f) Zıhar, bir şarta bağlı olarak yapılırsa ve söz konusu şarta aykın 
davranılırsa, keffaret gerekir. Söz gelimi, "Şayet eve gelirsem, bana 
annemin sırtı gibi ol" diyen bir kimsenin eve gelirse keffaret verme¬ 
den hanımına yaklaşması caiz değildir. 

g) Hanımına birden fazla zıhar yapan koca, Hanefilere ve Şafiilere 
göre, bir defa veya birden fazla zıhar yapsa da zıhar ifadesini kullan¬ 

dığı kadar keffaret verir. Ancak bir kez zıhar yaptıktan sonra, sözü¬ 
nü tekid için tekrarlarsa dahi, yine bir kez zıhar yapmış olur. Bu gö¬ 
rüşün aksine İmam Ahmed ve İmam Malik, "Zıhar kaç kez yapılırsa 

yapılsın, tekid veya tekrar olsa da, bir kez yapılmış sayılır" demekte¬ 
dirler. Nitekim Şa'bi, Tavus, Ata bin Ebi Rebah, Haşan Basri ve Evzai 
de aynı görüştedirler. Hz. Ali ise, "Koca, zıhan bir meclisde bir kaç 

kez yapsa da, bu bir zıhardır. Çeşitli meclislerde kaç kez zıhar yapıl¬ 
mışsa, o kadar keffaret gerekir" şeklinde fetva vermiştir. Katade ve 
Amr bin Dinar da bu görüşü paylaşmaktadırlar. 

ğ) Erkek, iki veya daha fazla hanımına hitabederek, zıhar yaparsa, 
yani onlara "Sizler bana anamın sırtı gibisiniz" derse, hanımlarının 
her birinin kendisine helal olabilmesi için, ayn ayn keffaret vermesi 
gerekir. Hz. Ömer, Hz. Ali, Urve bin Zübeyr, Tavus, Ata, Haşan Basri, 
İbrahim en-Nehaî, Süfyan Sevri, lbn Sihab ve Zühri bu görüştedir- 
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ler. İmam Malik ve İmam Ahmed ise, hepsi için bir keffaretin yeterli 
olduğunu söylüyorlar. Nitekim Rebia, Evzaî, lshak bin Rahaveyh ve 
Ebu Sevr de aynı görüştedirler. 

h) Bir kez zıhar keffareti veren bir kimsenin, yeniden zıhar yaptı¬ 
ğında, keffaret vermeden karısının kendisine helal olmayacağı hu¬ 
susunda görüş birliği vardır. 

ı) Keffaret vermeden önce erkek hanımına yaklaşırsa, bu dört 
mezhebe göre de bir günahtır ve tevbe gerektirir. Fakat keffaret lazım 
gelmez. Hz. Peygamber, bu şekilde davranan kimselere, tevbe etme¬ 
lerini, keffaret vermeden önce hanımlarından uzak kalmalarını söy¬ 
lemiş ve aynca zıhar keffaretinden başka bir ceza vermemiştir. Kabi- 
se bin Züveyb, Said bin Cübeyr. Zühri ve Katade, bu davranışda bu¬ 

lunan bir kimsenin iki keffaret ödemesi görüşündedirler. İbrahim 
en-Nehaî ve Haşan Basri'ye göre ise, üç keffaret ödemesi gerekir. Ka¬ 
naatimizce, söz konusu mesele hakkında Rasulullah'ın karar verdi¬ 

ğini bildiren yukandaki hadis, bu kimselere ulaşmamıştır. 
i) Kadın kime benzetildiğinde zıhann vuku bulacağına dair fakih- 

ler arasında görüş ayrılığı vardır. Şa'bi, sadece anneye benzetildiğin¬ 

de zıharın vuku bulacağını, Zahiriler ise, annenin sırtına benzetil¬ 
mesi halinde zıhar suçunun gerçekleşmiş olacağını, bunun dışında¬ 
kilerin ise zıhar olarak kabul edilemeyeceğini söylemektedirler. An¬ 

cak ümmetin diğer fakihleri, bu hususta onlara katılmamaktadır¬ 
lar. Çünkü Kur an zıhann günah, yalan ve anlamsız bir davranış ol¬ 
duğunu beyan eder. Bu tür bir nitelemeden bellidir ki, anne gibi, 

nikâhı haram olan diğer kadınlara benzetmek de haramdır, beyhu- 
dedir, yalandır. Dolayısıyla söz konusu hüküm, onlar için de geçerli 
olur. 

Hanefilere göre, gerek nesep, gerek süt, gerekse evlilik nedeniyle 
ebedi haram olan tüm muharremat (nikâhı haram olan kadmlar) bu 
sınır içine girer. Ancak bazı şartlar dolayısıyla helâl olabilen, ama ge¬ 
çici haramlığı bulunan kadınlar (baldız, kadının halası vs.) zıhar 

kapsamına girmezler. Ebedi haram olan kadınlardan birinin, yine 
görülmesi haram olan bir uzvuna benzetme yapılırsa zıhar vuku bu¬ 

lur. Ama görülmesi helâl olan el, ayak, yüz, diş vs. gibi bir uzuv ben- 
zetildiği takdirde, bu zıhar olmaz. Sözgelimi, erkek hanımına "Senin 
el ve ayakların, annemin el ve ayaklan gibidir" derse bu zıhar değil¬ 
dir. Şafiilere göre, bu hüküm nikâhı ebedî haram olan kadınlara 
(anne, kızkardeş vs.) mahsustur. Fakat bir dönem için nikâhının 
helâlliği söz konusu olmuş kadmlar buna (süt annesi, kayınvalide, 
baldız, gelin) dahil değildir. Bunun dışında, nikâhı ebedi olarak ha¬ 
ram olan kadınlardan birinin görülmesi haram olan bir uzvunu, 
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kendi hanımına benzeten erkek zıhar yapmış olur. Ancak genel bir 
benzetme zıhar değildir. Belirli bir uzuv ise, ancak zıhar niyetiyle 
benzetilirse zıhar olarak kabul edilir. Sözgelimi, bir kimse hanımına 
"senin gözlerin tıpkı annemin gözlerine benziyor", veya 'senin ellerin 
tıpkı annemin elleri gibi yumuşak", ya da "sen tıpkı annem gibi şef¬ 
katlisin", "senin sırtın, ellerin, başın anneminki gibi", şeklindeki 

sözleri zıhar niyeti ile sarfederse, zıhar vuku bulur. Aksi takdirde bu 
tür genel benzetmeleri iltifat amacıyla söylerse, bu zıhar olmaz. 

Malikilere göre: bir kimsenin, nikahı kendisine haram olan bir ka¬ 
dını hanımına benzetmesi zıhardır. Erkeğin hanımına, "senin sırtın 
filan kadının sırtına benziyor" demesi bile zıhardır. Aynca Malikiler, 
erkeğin, nikâhı haram olan kadınlardan birinin uzvunu (bakılması 

helal bile olsa), hanımının uzvuna benzetmesini zıhar kabul ederler. 
Çünkü kişinin, annesinin herhangi bir uzvuna, hanımının uzvu gibi 
bakması haramdır. 

Hanbelilere göre, nikâhı ebedi haram olan ile nikâhı bir zaman 
için helâl olmuş kadınlar (süt annesi, kayınvalide) zıhar kapsamına 
girer. Baldız ve nikâhı sonradan helâl olabilecek kadınlar ise, İmam 

Ahmedin bir görüşüne göre, zıhar kapsamına girmekte, bir görüşü¬ 
ne göre ise girmemektedir. Yine Hanbeli mezhebine göre saç, tırnak, 
diş gibi sabit olmayan uzuvlar hariç, bir erkeğin, nikâhı kendisine 
ebedi haram olan kadınlardan birinin uzvunu hanımının uzvuna 
benzetmesi zıhardır. 

j) Bir kimsenin hanımına "sen bana anamın sırtı gibisin" demesi¬ 
nin açıkça bir zıhar olduğu konusunda görüş birliği vardır. Çünkü 
Araplar zıhar yaparken, bu cümleyi sarfederlerdi ve Kur'an daki hü¬ 
küm bu cümlenin sarfedilmesi üzerine nazil olmuştur. Ancak fakih- 
ler arasında, hangi kelimelerin zıhar anlamına geleceği, hangi keli¬ 

melerin gelmeyeceği hususunda ihtilaf vardır. Hanefılere göre erke¬ 
ğin, nikâhı kendisine ebedi olarak haram olan kadınlardan birinin, 

görülmesi haram olan bir uzvunu, hanımının bir uzvuna açıkça ben¬ 
zetmesi zıhardır. Sözgelimi, "Sen bana anamın (ya da nikâhı haram 
olan kadınlardan birinin) kamı veya baldın gibisin" şeklindeki bir 
söz zıhardır. Bunun dışındaki kelimelerde ise ihtilâf etmişlerdir. Ör¬ 
nek olarak, bir kimse hanımına, "sen bana annemin sırtı gibi haram¬ 
sın" derse, bu Ebu Hanife'ye göre açıkça zıhardır. İmam Muhammed 
ve İmam Ebu Yusufa göre ise, zıhar niyetiyle söylemişse zıhar, talak 
niyetiyle söylenmişse talaktır. Bir erkeğin hanımına, "sen bana an¬ 
nem gibisin" demesi. Hanelilerin umumi fetvasına göre, zıhar niye¬ 
tiyle söylenmişse zıhar, talak niyetiyle söylenmişse talak ı bain dir. 
Bir niyet sözkonusu değilse, bu sadece anlamsız bir sözdür, imam 
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Muhammed'e göre ise, kesinlikle zıhardır. Erkek, hanımını kızkar- 
deşi, annesi veya kızı olarak çağırırsa, bu boş bir sözdür. Nitekim Hz. 
Peygamber, bu şekilde davranan birine kızgınlığını belli etmiş ama 

zıhar hükmü vermemiştir. Şayet bir kimse haramına, "Sen bana an¬ 
nem gibi haramsın" derse, bu söz zıhar niyetiyle söylenmişse zıhar, 
talak niyetiyle söylenmişse talak, hiç bir niyet söz konusu değilse yi¬ 
ne zıhardır. Eğer, "sen benim annem gibisin" veya "anneme benzi¬ 
yorsun" denilirse, kişiye "ne demek istedin?" şeklinde niyeti sorul¬ 
malıdır. İltifat için söylenmişse ve zıhar niyeti yoksa, bu bir iltifat ola¬ 
rak kabul edilir. Zıhar niyetiyle söylenmişse, zıhar, talak niyetiyle 
söylenmişse talak olarak kabul edilir. Hiç bir niyet belirtilmemişse, 
Ebu Hantfe'ye göre anlamsız bir sözdür. İmam Ebu Yusuf a göre bu 

bir zıhar değildir, ama yemin keffareti gerekir, imam Muhammed'e 

göreyse zıhardır. 
Şafii'lere göre, bir kimsenin, hanımına "Sen bana anamın sırtı gi¬ 

bisin" veya "senin bedenin anamın bedeni gibidir" şeklinde açıkça 
sarfettiği sözlerin dışındaki tüm sözleri niyetine bağlıdır. 

Hanbeli'lere göre; bir kimsenin, hanımının bir uzvunu, nikâhı 
kendisine haram olan kadınlardan birinin uzvuna açıkça benzetme¬ 

si, zıhardır. 
Malikilerin görüşü de yaklaşık bu şekildedir, ama ayrıntılarda 

farklı fetvalar vermişlerdir. Sözgelimi, bir kimse hanımına "sen be¬ 
nim annem gibisin" derse, Maliki'lere göre, bu söz zıhar niyetiyle söy¬ 

lenmişse zıhar, talak niyeti ile söylenmişse talak, bir şey sözkonusu 
değilse yine zıhardır. Bu, Hanbeli'lere göre ancak niyet ile zıhardır. 
Bir kimse hanımına "sen benim annemsin" derse, Maliki'lere göre bu 
zıhardır. Hanbeli'lere göre, bu söz münakaşa esnasında veya kızgın¬ 
lıkla söylenmişse zıhar, ama iltifat amacıyla söylenmişse çirkin bir 
sözdür, zıhar değildir. Şayet bir kimse hanımına "Ben senden boşa¬ 
nıyorum ve sen bana annem gibisin" derse, Hanbeli'lere göre bu ta¬ 
laktır, zıhar değildir. Fakat "sen bana annem gibisin ve seni boşuyo- 
rum" derse, o zaman hem zıhar, hem de talak vuku bulur. Yine bir 
kimse hanımına "sen bana annemin sırtı gibi haramsın" derse. Ha¬ 
nelilere göre, niyet ne olursa olsun bu söz zıhardır. 

Fakihlerin, lugavi ve ıstılahi tanımlan konusunda ihtilaf ettikleri 
zıhar ile ilgili kelimelerin iyice bilinmesi gerekir. Çünkü Arap olma¬ 
yan diğer toplumlar, Arapça kelimelerle zıhar yapmazlar. Aynca zı- 
har ile ilgili Arapça kelimelerin tam karşılığım, bu toplumlann dille¬ 
rinde bulmak da mümkün değildir. Dolayısıyla hangi kelimelerin 
(veya cümlelerin) zıhar kabul edilip edilmeyeceğine karar verebil¬ 

mek için, fakihlerin açıklamalan doğrultusunda, bu tür sözler sarfe- 
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den kimselerin cinsel ilişkiyi mi kastettikleri, yoksa başka ihtimalle¬ 
rin mi sözkonusu olduğunu anlamamız mümkün olur. Sözgelimi, 
tüm fakih ve müfessirler, hakkında hüküm verilen sözün "Ente aley- 

ye kezahri ummf" (Sen, bana anamın sırtı gibisin) olduğu hususun¬ 
da görüş birliği içindedirler. Herhalde yeryüzünde, hiçbir dilde özel¬ 
likle Urduca'da bu sözler, zıhar anlamında kullanılmamaktadır. An¬ 
cak diğer dillerde de, Arapların yukarıda kastettikleri anlamda, yani 
"seninle cinsel ilişkide bulunmak, annemle cinsel ilişkide bulunmak 
gibidir” veya bazı eskilerin dediği şekilde "seninle mübaşeret eder¬ 
sem, annemle mübaşeret etmiş gibi olayım” biçiminde başka keli¬ 
meler kullanılmaktadır. 

k) Kur an da keffareti gerektiren davranış, sadece zıhar değil, ayrı¬ 
ca zıh ardan avdet etmedir. Yani bir kimse sadece zıhar yapmış ama 
avdet etmemişse keffaret gerekmez. Bu bağlamda, keffareti gerekti¬ 
ren avdetin niteliği sorulabilir. Bu husus hakkında fakihlerin görüş¬ 

lerini aşağıya aldık. 
Hanefi'lere göre, "avdet” ile kastedilen husus, cinsel ilişkiye niyet 

etmektir. Fakat bu, sadece bu konuda istek duyduğundan keffare- 

tin gerektiği anlamına gelmez. Hatta bir kimse bu hususta niyet eder 
ama fiilen uygulamazsa keffaret lazım gelmez. Dolayısıyla bunun 
doğru anlamı, kişinin zıhar yapmış olması nedeniyle, haramlığı or¬ 

tadan kaldırmak (hanımının tekrar helal olabilmesini sağlamak) 
için keffaret vermesi ve böylelikle haramlığın ortadan kalkması¬ 
dır. 

İmam Malik ten bu konuda üç görüş nakledilmektedir. Maliki'lere 
göre, en meşhur ve en sahih görüş, yukarıda açıklandığı gibi Hane¬ 
fi'lerin görüşüdür. İmam Malik zıhar yoluyla hammı ile cinsel ilişkiyi 

haram eden kimsenin keffaret vererek, haramlığı ortadan kaldırma¬ 
sı, avdettir demektedir. Ibn Kudame, Ahmet bin Hanbel'in görüşü¬ 
nün de bu iki İmamın görüşüne yakın olduğunu nakletmektedir. 
Ona göre, zıhar yoluyla kendine hammı ile cinsel ilişkiyi haram eden 
kimsenin keffaret vererek, hanımını kendisine helal kılması avdet¬ 
tir. Dolayısıyla zıhar yapan kimseye, hanımının helal olabilmesi için 

keffaret emredilmiştir. Tıpkı bir kimseye, bir kadının helal olabilme¬ 
si için nikah gerektiği gibi. 

İmam Şafii'nin görüşü üçünden de farklıdır. Ona göre avdet, bir 

kimsenin zıhar yaptıktan sonra, hanımını hâlâ kansı olarak alıkoy¬ 
masıdır. Çünkü karışma zıhar yapan kimse, hanımını kendisine ha¬ 
ram kılmıştır. Dolayısıyla o kimse zıhar yaptığında hanımını boşa¬ 
mazsa ve boşama ile ilgili sözlere söyleyinceye kadar hanımını ya: 
mnda alıkoyarsa, o kimsenin sözünden avdet etmiş olduğu anlaşılır 
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ve ona keffaret gerekir. Yani, kişi zıhar ve talakı bir defada vermemiş¬ 

se, sonradan talak verse bile, yine de ona zıhar keffareti lazım gelir. 

Hatta talak vermek için çok kısa bir tereddüt etse dahi kefaret şart¬ 

tır. 

l) Kuran‘da beyan edilen hükme göre, zıhar yapan kimse keffaret 

vermeden hanımına yaklaşamaz. Ayette geçen "dokunmak" ifadesi 

ile elle dokunmanın kastolunduğu hususunda dört mezhep de gö¬ 

rüş birliği içindedir. Dolayısıyla zıhar yapan kimse için, keffaret ver¬ 
meden önce, değil hanımı ile mübaşerette bulunmak, ona dokun¬ 

ması bile imkânsızdır. Şafii'lere göre, şehvetle dokunmak haramdır. 

Hanbeli ler, ne şekilde olursa olsun, kocanın hanımından zevk al¬ 

masının haram olduğu görüşündedirler. Maliki'lere göre ise, elleri ve 

yüzü müstesna, kadının bedenine bile bakmak caiz değildir. 

m) Zıhar yapan kimse, Talak-ı Rici den sonra hanımına döndüğü 

takdirde, yeniden keffaret vermedikçe ona dokunması mümkün de¬ 

ğildir. Şayet Talak-ı Bain'den sonra yeniden hanımı ile evlenirse, ya¬ 

ni üç talakla boşadıktan sonra hanımı başka biriyle evlenip ondan 

boşanmışsa ve daha sonra kendisiyle yeniden evlenirse, erkek keffa¬ 

ret vermeden önce hanımına dokunamaz. Çünkü o, hanımını anne¬ 

sine veya nikâhı haram olan kadınlara benzeterek üzerine haram 

kılmıştır. Bu haramlığm ortadan kaldırılabilmesi için keffaret gerek¬ 

tiği hususunda dört mezhepte görüş birliği içindedir. 

n) Kadın, zıhar yapan kocasını kendisine dokunmasma izin ver¬ 

memekle yükümlüdür. Çünkü kocası, zıhar yapmakla kadını kendi 

hakkından mahrum etmiştir. Dolayısıyla, erkek, keffaret vermekten 

kaçındığı takdirde, kadın mahkemeye başvurabilir ve mahkeme de 

erkeği, mevcut haramlığı ortadan kaldırması için keffaret vermeye 

mecbur eder. Erkek, keffareti vermediği takdirde, mahkeme kendi¬ 

sini dayak, hapis veya her ikisiyle de cezalandırır. Bu hususta dört 

mezhep ittifak halindedir. Ancak Hanefî mezhebinde, kadın için 

bundan başka bir çözüm yolu gösterilmez. Yani zıhar yapıldıktan 

sonra geçen süre boyunca, hakim kadını bu müşkül durumdan kur¬ 

taramazsa, kadın yine muallakta kalır. Çünkü zıhar nikâhı boza¬ 

maz. Sadece erkeğin hanımından yararlanma hakkı ortadan kalkar. 

Malikilere göre, erkek, hanımına eziyet maksadıyla zıhar yapar ve 

(keffaret vermeyerek) onu muallakta bırakırsa, hakkında ’lyla" vuku 

bulur. Yani erkek, kadını dört aydan fazla muallakta bırakamaz, 

(îyla'nm anlamı için bkz. Bakara: 245-247) Şafii'lere göre, zıhar ya- 
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pan kimse için îyla'nın geçerli olabilmesi, kadının muallakta kalma 

süresinin 4 ayı geçmesi halinde söz konusu olur. Çünkü Şafii mez¬ 

hebine göre keffaret, erkek zıhar yapmasına rağmen kadmı hâlâ ha¬ 

nımı olarak alıkoyarsa vaciptir. Bu yüzden erkeğin uzun bir süre, 

kadını muallakta bırakması mümkün değildir. 

o) Kuran ve Sünnetteki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, zıhar 

için verilmesi gerekli keffaretin ilk maddesi bir köle azad etmektir. 

Köle azad edemeyen kimse, arka arkaya iki ay oruç tutar. Şayet bu¬ 
nu yapmaktan aciz ise, 60 fakiri doyurur. Keffaretle yükümlü kişi, 

bu üçünü de yapacak güçten yoksun ise, bu şartlardan birini yerine 

getirebileceği uygun bir vakti beklemek zorundadır. Ancak bu du¬ 

rumda olan kişilere, keffareti verebilmeleri için yardım edildiği sün¬ 

netle sabittir. Nitekim Hz. Peygamber, bazı zaafları neticesinde bu 

tür durumlara düşüp, keffaret verme gücünden yoksun kimselere 

Beyt'ul-Mal'dan yardım etmiştir. 

ö) Kur an da keffaretin ilk şartı olarak emredilen köle azad etmek, 

"rakabe" kelimesi ile ifade edilmiştir. Bu kelime, cariye ya da köle 

karşılığında da kullanılır. Aynca bir yaş sının sözkonusu değildir. 

Hatta küçük bir çocuk da olabilir. Ancak fakihler arasında, azad edi¬ 

lecek köle ya da cariyenin mü min veya kafir olup olmamasında gö¬ 

rüş aynlığı vardır. Hanefi'lere ve Zahiri lere göre, azad edilecek köle 

veya cariyenin mümin ya da kafir olması farketmez. Çünkü 

Kur an da sadece "rakabe" kelimesi kullanılmıştır. Bu görüşün aksi¬ 

ne, Şafii’ler ve Hanbeliler, müminlik şartını öne sürerler. Çünkü 

Kur an da bu tür emirlerde müminlik şartı aranmaktadır. Dolayısıy¬ 

la kıyasla istidlal etmişlerdir. 

p) Köle azad edilmediği takdirde haramlığın kaldınlabilmesi için 

Kur an, keffaret ile yükümlü kişinin ardı ardına iki ay oruç tutması 

gerektiğini beyan eder. Allah'ın bu hükmü ile nasıl amel edileceği 

hususunda mezheplerin öne sürdüğü görüşleri aşağıya aldık. 

aa) İki ay ile kameri ayların kastedildiği hususunda ittifak vardır. 

Şayet keffaretle yükümlü kişi, oruca hilalin birinci gününde başlar- 

sat iki ayı da tamamlaması gerekir.-Fakat ayın ortasında bir gün baş¬ 

larsa Hanefi'lere ve Hanbeli'lere göre 60 gün oruç tutmalıdır. Şafii'le¬ 

re göre, birinci ve üçüncü aydaki günler 30 güne tekabül ediyorsa, 

aradaki 29 gün de, 30 gün de olabilir. 

bb) Hanefi'lere ve Şafii'lere göre, oruca Ramazan ve Kurban Bay- 

ramı'na rastlamayacak şekilde başlanmalıdır. Çünkü Ramazan ve 
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Kurban Bayramında oruç tutmak, keffaretteki teselsülü kaldınr. 

Dolayısıyla yeniden oruç tutmaya başlanılması gerekir. Hanbeli'lere 

göre. Ramazan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmamakla keffare- 

tin teselsülü bozulmaz. 

cc) İki ay arasında herhangi bir Özür dolayısıyla veya bir özür ol¬ 

maksızın orucun bırakılması. Haneli lere ve Şafii'lere göre teselsülü 

bozar. Dolayısıyla oruç tutmaya yeniden başlanması gerekir. Mu- 

hammed el-Bakır, İbrahim En-Nehai, Said bin Cübeyr ve Süfyan es- 
Sevri bu görüştedirler. İmam Malik ve İmam Ahmed'e göre, hasislik 

ve sefer dolayısıyla oruç bırakılabilir. Ancak bir özür olmaksızın oruç 

bırakılırsa teselsül bozulur. Çünkü keffaret orucu, farz o.uçtan da¬ 

ha müekked" değildir. Nitekim farz orucun özür dolayısıyla bırakıl¬ 

masının caiz olmaması için bir neden yoktur. İbn Abbas, Haşan Bas 

ri. Ata bin Ebi Rabah, Said bin Müseyyeb, Amr bin Dinar. Şâbi, Ta¬ 

vus, Mücahid, lshak bin Rahaveyh, Ebu Ubeyde ve Ebu Sevr de bu 

görüştedirler. 

dd) Zıhar yaptığı hanımıyla bu iki ay arasında mübaşeret eden 

kimsenin orucundaki teselsülün bozulacağı ve oruca yeniden başla¬ 

ması gerektiği hususunda tüm imamlar arasında göıüş birliği var¬ 

dır. Çünkü mükellef, iki ay ara vermeden oruç tutarken, hanımına 
dokunmamakla yükümlüdür. 

r) Kuran ve Sünnete göre, keffaretin üçüncü şıkkı, (yani 60 fakiri 

doyurmak) ancak birinci ve ikinci şıkları yerine getirmekten aciz 

olan kimseler için geçerlidir. Bu hususta fakihlerin görüşleri tafsi¬ 

latlı olarak aşağıda verilmiştir. 

aa) Oruç tutmaktan aciz olmak dört mezhebe göre de mükellefin 

çok yaşlı olması, hasta olması, hanımından İlci ay uzak durduğunda, 

sabredemeyip ona yaklaşma korkusu taşıması demekıir. Bu üç 

özür. Ev s bin Samit el-Ensari ve Seleme bin Sehhar Beyadi olaylarını 

anlatan sahih hadislere göre belirlenmiştir. Ancak hastalık özrü 

hakkında fakihler arasında görüş ayrılığı vardır. Hanefi'lere göre, 

hastalık özrünün geçerli olabilmesi için hastalığın ilerlemesi veya 

iyileşmesinin mümkün olmaması gibi şartlar mevcut bulunmakta¬ 

dır. Ancak bu takdirde hastalık özür olarak kabul edilir. Şafii'lere 

göre mükellef, orucun meşakkati karşısında orucu iki ay arasında 

bırakmak zorunda kalacaksa eğer, bu Özür olarak kabul edilir. Mali¬ 

ki lere göre mükellef, ileride oruç tutabilecek bir duruma gelecekse 

beklemelidir. Fakat ileride de oruç tutamıyacaksa ancak bu takdir- 
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de 60 fakiri doyurur. Hanbeli'lere göreyse, mükellef oruç tuttuğu 

takdirde, hastalığının artması söz konusu ise bu özür yeterlidir. 

bb) Doyurulacak fakirler, geçim yükümlülüğü zıhar yapan kim¬ 

seye ait bulunmayan kimseler olmalıdırlar. 

cc) Hanefi'lere göre, Müslüman veya zımmi her iki gruptan fakirler 

de doyurulabilir. Ancak Müslümanlarla savaşan kafirler bu kapsa¬ 

mın dışındadırlar. Maliki'lere, Şafii'lere ve Hanbeli'lere göre ise, an¬ 

cak Müslüman fakirler doyurulmalıdır. 
dd) Doyurmak ile, iki vakit yemek yedirmenin kastolunduğu hu¬ 

susunda görüş birliği vardır. Ancak doyurmanın anlamında ihtilaf 

edilmiştir. Hanefi'lere göre iki vakit karın doyurmaya yetecek kadar 

buğday verilebilir veya yemek pişirilerek de dağıtılabilir. Yahut her 

ikisi de olabilir. Çünkü Kur an da "it am" kelimesi kullanılmıştır ve 

"doyurmak" anlamındadır. Fakat Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler ye¬ 

meği pişirerek vermek yerine, yemek malzemesinin verilmesini şart 

koşmuşlardır. Yemek malzemesinin, bölge halkının normal yemek 

malzemesine uygun olması ve tüm fakirlere aynı oranda dağıtılması 

hususunda görüş birliği vardır. 

ee) Hanefi'lere göre, bir fakirin 60 gün boyunca doyurulması 

mümkündür. Ancak bir kimseye 60 yemek malzemesinin bir defada 

verilmesi caiz değildir. Diğer üç mezhebe göreyse, bir fakirin 60 gün 

boyunca doyurulması da caiz değildir. Onlara göre, 60 fakirin doyu¬ 

rulması gerekir. Aynca dört mezhep nezdinde, bir vakit 60 fakir, di¬ 

ğer bir vakitte başka 60 fakirin doyurulması caiz değildir. 

ff) Mükellefin 30 gün oruç tutup, 30 fakiri doyurması, dört mezhe¬ 

be göre de caiz değildir. Mükellef oruç tutacaksa iki ay ara vermeden 

oruç tutmalı, fakir doyuracaksa, 60 fakir doyurmalıdır. 

gg) Kuranda doyurma keffareti hakkında fakirler doyurulmadan 

önce karı ve koçanının birbirlerine dokunmamaları gerektiği ifade 

edilmemiştir, fakat ayetin siyak ve sibakından bu kuralın, üçüncü 

şık içinde geçerli olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla dört mezhepte, 60 

fakiri doyurmak şeklindeki keffaret ödenmeden, erkeğin hanımına 

dokunmasına cevaz vermemişlerdir. Ancak bir tek fark, Hanbeli'lere 

göre, bu şekilde davranan mükellefin yeniden yemek verme zorunlu¬ 

luğunda olmasıdır. Fakat Hanefiler bu hususta daha mutedil bir yol 

takip ederler. Çünkü bu üçüncü şıkta, açıkça fakirleri doyurmadan 

mükellefin hanımına dokunması yasak edilmemiştir. 

Burada zikrettiğimiz fıkhı hükümler şu kitaplardan alınmıştır. 
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Hanefi fıkhı: Hidaye, Feth'ul-Kadir, Beda'us-Senai, Allame Ces- 

sas'ın Ahkam'ul-Kur'an adlı eseri. 

Şafii fıkhı: Nevevi'nin El-Minhac adlı eseri. El-Muğni Şerhi. Tef- 

sir'ul-Kebir. 

Maliki fıkhı: Haşiyet'ul-Dusuki, El-Şer'il-Kebir, Bidayet'ul Mücte- 

hid ve Nihayet'ul Muktesid, lbn'ul-Arabi'nin Ahkam'ul-Kur'an adlı 

eseri, Hanbeli fıkhı: Ibn Kudâme'nin El-Muğni adlı eseri. Zahiri fıkhı: 

Ibn Hazm ın EI-Muhalla adlı eseri. 

12. "İnanmak" ifadesi, ihlaslı müminler gibi davranmak anlamında 

kullanılmıştır. Çünkü bu ayet ile kafir ve müşriklere değil. 

Müslümanlara hitap edilmektedir. Onlara, söz konusu bu emirlerin, 

kendilerine Allah'a ve Rasulüne inandıkları için verildiği beyan edil¬ 

miştir. Bu ayetten açıkça anlaşıldığı üzere, bir konuda Allah'tan bir 

emir vahyolunmuşken hâlâ cahiliyye örf ve adetlerini devam ettir¬ 

mek, iman olgusuna ters düşmektedir. Çünkü bir müminin Allah ve 

Rasulu nün bildirdiği bir kanuna uymayı terkederek, başka bir şeye, 

yani hevasının ya da bir başkasının uydurduğu kanuna tabi olması 

imanla çelişir. 

13. Burada zikredilen "kafirler" ifadesi, Allah ve Rasulu nü açıkça 

reddedenler için kullanılmamıştır. Burada kastolunan, Allah Rasu- 

İu ne inandığım iddia edip, kafirler gibi yaşayanlardır. Diğer bir ifa¬ 

deyle, bu şekilde ancak kafirler davranırlar. Yani, Allah'tan bir emir 

gelmiş olmasına rağmen, cahili örf ve adetlere uymakta devam eder¬ 

ler. Oysa gerçek mü'minler bu şekilde bir tavır takınmazlar. Ay m hu¬ 

susa Hac farzları bildirilirken değinilmiştir. "Kim inkâr ederse, şüp¬ 

hesiz Allah âlemlere muhtaç değildir." (Ali îmran: 97) Bu iki ayette de 

"küfür", Allah ve Rasulü'nü açıkça reddetmek karşılığında kullanıl¬ 

mamıştır. Bu iki ayette de, Allah'ın koyduğu sınırlara iman ettikleri¬ 

ni iddia etmelerine rağmen, bu sınırlara bağlı kalmayan kimselere 

atıf vardır. Sözgelimi bir kimse zıhar yapar, ama keffaret vermemesi¬ 

ne rağmen hanımıyla normal ilişkisine devam eder veya cahiliye dö¬ 

nemindeki gibi zıhar yaptıktan sonra hanımını boşamış kabul eder 

ya da imkanı olduğu halde Hac farizasını yerine getirmez. Fakat bu 

fiiller, failin İslâm hakiminin (kadı) mürted, kafir ilan etmesine veya 

İslâm toplumunun bu kimseyi dışlamasına neden olacak fiiller de¬ 

ğildir . Ancak bu kimseler elbette Allah indinde mümin sayılmaya¬ 

caklardır. Çünkü bu kimseler, Allah’ın emirlerini ve sözlerini reddet¬ 

miş ve O nun koyduğu sınırlara hiç aldırmamış, helal-haram gözet¬ 

meden yaşamışlardır. 
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5 Gerçekten Allah'a ve Resulüne karşı (onlann koydukları sınırları ta¬ 
nımayıp kendileri sınır koymağa kalkışmakla) başkaldıranlar,14 kendi¬ 
lerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır.15 Oysa biz apaçık 
ayetler indirdik. Kafirler için küçültücü bir azab vardır.1* 

6 Allah, onlann hepsini dirilteceği gün, onlara neler yapmakta olduk¬ 
larını haber verecektir. Allah, onlan (yaptıklanyla bir bir) saymıştır,17 
onlar ise onu unutmuşlardır. Allah, her şeye şahid olandır. 

7 Allah'ın göklerde ve yerde olanlann tümünü gerçekten bilmekte ol¬ 
duğunu görmüyor musun? i8(Kendi aralannda gizli toplantılar düzenle¬ 
yip) Fısıldaşmakta olan üç-kişiden dördüncüleri mutlaka O’dur; beşin 
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altıncısı da mutlaka O'dur.19 Bundan az veya çok olsun, her nerede olsa¬ 
lar mutlaka O, kendileriyle beraberdir.20 Sonra yapmakta olduklarını kı¬ 
yamet günü kendilerine haber verecektir. Hİç şüphe yok Allah, her şeyi 
bilendir. 

8'Gizli toplantılanm (kulis) fısıldaşmalan'ndan men edilip21 sonra 
men' edildikleri şeye dönenleri; günah, düşmanlık ve peygambere karşı 
isyanı (aralarında) fısıldaşmak olanları görmüyor musun? Onlar sana 
geldikleri zaman, seni Allah’ın selâmlamadığı biçimde selâmlıyorlar.22 
Ve kendi kendilerine: "Söylemekte olduklarımız dolayısıyla Allah bize 
azab etse ya." derler.23 Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Artık 
o, ne kötü bir gidiş yeridir. 

AÇIKLAMA 

14. Karşı gelmek" ile, Allah ın koyduğu sınırlara aldırmamak ve 
Allah ın koyduğu kanunları bırakıp, başkalarının koyduğu kanun¬ 
lara tabi olmak anlamı kastedilmektedir. Ibn Cerir bu ayeti şöyle yo¬ 
rumlamıştır. "Yani bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlara ve kanunlara, 
farzlara karşı çıkarak başka kuralların uygulanmasını teklif eder¬ 
ler.” Kadı Beydavî ise tefsirinde şöyle diyor: Yani Allah'a ve Rasulü- 
ne karşı husumet beslerler ve onların koyduğu kurallar yerine, ken¬ 
dileri için yine kendileri kurallar koyarlar. Ya da, başkalarının koy¬ 
duğu kurallara tabi olurlar." Allame Alûsî, Ruhu’l-Meanî adlı eserin¬ 
de, Beydavî'nin yukarıdaki yorumuna katılır ve aynca Şeyh'ul-lslâm 
Sadullah Çelebinin şu sözünü nakleden "Bu ayet, Allah'ın kanunla¬ 
rı yerine kendileri kural koyup, bu kurallara "kanun" admı veren pa¬ 
dişah ve hükümdarlara çok sert bir uyandır." Aynca Alûsî, ilahi ka¬ 
nunlar ile beşerî kanunlar üzerinde aynntılı açıklamalar yaparken 
şöyle der: "Beşeri kanunlar, toplumlar ve insanlık için. Allah ın koy¬ 
duğu kanunlardan daha makul, daha münasiptir" diyen bir kimse¬ 
nin küfründen kuşku duyulmaz. Bu kimselere Allah'ın emir ve ka¬ 
nunlarından bahsettiğiniz zaman hiddet duyarlar. Tıpkı şeriat keli¬ 
mesini duyduklarında hiddetlenen. Allah'ın lanetlediği kimseler gi¬ 
bi." 

15. Kebete , zelil etti, helak etti, lanetledi, kovdu anlamlarını içe¬ 
rir. Burada "Kubitu ’ (mazi-meçhul) fiilinin kullanılmasıyla, Allah'a 
ve Rasulüne karşı koyup, emirlerini dinlemeyen kimselerin akıbet¬ 
lerinin tıpkı önceki peygamberlerin ümmetlerinin akıbetleri gibi ola¬ 
cağı vurgulanmıştır. Çünkü önceki peygamberlerin ümmetleri, Al¬ 
lah m kanunlarını terkedip, kendilerinin veya başkalarının koyduk¬ 
ları kanunlara tabi olduklarında, Allah ın fazl ve rahmetinden yok- 
sun kalmışlardır. Ve böylece felakete uğrayıp içlerinde ahlâkî çö¬ 
küntü başlamış, sonunda da zillete düşmüşlerdir. Şayet aym hatayı 
Ümmet-i Muhammed de yaparsa, Allah onları da zelü eder. Çünkü 
yaptıkları tüm kötülüklere rağmen Allah indinde makbul olmaları¬ 
nın hiç bir nedeni yoktur. Aynca Allah Teâlâ mn önceki ümmetlere 
bir düşmanlığı olmadığı gibi, Hz. Muhammed’in ümmetine de özel 
bir muhabbeti olacak değildir. 
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16. Burada siyak ve sibak dikkate alındığında, bu yanlış tavnn 
karşılığında iki tür ceza olduğu anlaşılıyor. Birincisi, "Kabet" yani bu 
dünyada zillet, İkincisi "Azab-ı Mehin” yani öbür dünyada azab ve 
zillet. 

17. Yani, kendileri unutmuş olsalar bile Allah onların isyanını ve 
karşı gelmesini unut/naz. Allah indinde herkes nerede, ne zaman, ne 
yapmışsa o anki duygulan, yapılan davranışın başkalanna etkisi, 
sonucu en ince aynntısına kadar kayıtlıdır. 

18. Buradan 10. ayete kadar, o dönemde zahiren Müslüman görü¬ 
nüp, İslâm toplumu içinde ayn bir cephe kuran, zaman zaman bir 
araya âeüp Müslümanlann arasım açmak için gizli planlar yapan ve 
yalan söylentiler, dedikodular yayan münafıkların bu tavırları eleş¬ 
tirilmiştir. 

19. Bu bağlamda iki veya üç kişi yerine, 3 veya 5 kişi denilmiş ol¬ 
masının hikmeti merak edilebilir. Müfessirler böyle bir somya her ne 
kadar birçok cevaplar vermişlerse de; bana göre bu ifade Kur an m 
edebî uslubu gereği böyle kullanılmıştır. 

20. Bununla, Allah'ın Âlim, Habîr, Semi, Basır ve mutlak kudret 
sahibi olduğu vurgulanmaktadır. Neuzubillah, Allah'ı gizlenmiş bir 
mahluk olarak farzetmek mümkün değildir. Böyle bir ifade kullanıl¬ 
makla, Allah tan hiçbir şeyin gizlenemeyeceği ve kimsenin ondan 
kaçamayacağı ihsas ettirilmiştir. 

21. Bu ifadeden anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber (s.a) onları daha 
önce, bu davranışlardan men etmiş, fakat bu davranışlarında ısrar 
etmeleri üzerine de bu ayet nazil olmuştur. 

22. Birçok rivayette anlatıldığı gibi bu, Yahudi ve münafıkların or¬ 
tak tavn idi. Onlar Hz. Peygamber in yanına geldiklerinde Essamü 
aleyke Ya Eba-1 Kasım diyorlar ve böylelikle "Essalâmü Aleyke "nin 
telaffuzunu bozarak bunu işiten kimselerin kendilerinin selam ver¬ 
diği™ zannetmelerine neden oluyorlardı. Ancak onlar "Essamu aley¬ 
ke (ölüm üzerine olsun) dediklerinde Hz. Peygamber de kendilerine 
ve aleykum" (sizlerin üzerine de olsun) diye karşılık veriyordu. Bir 

defasında Hz. Aişe dayanamayarak onlara, "ölüm ve Allah'ın laneti 
de sizlerin üzerine olsun'' der Hz. Peygamber ise hemen Hz. Aişe ye 
Ya Aişe, Allah kötü sözden hoşlanmaz” diye müdahalede bulunur. 
Hz; Aişe bunun üzerine Hz. Peygamber e, Ya Rasulullah! Ne dedik¬ 
lerini işitmediniz mi? deyince Hz. Peygamber "Benim dediğimi duy¬ 
madın mı? Ben de onlara sizin üzerinize de olsun dedim", diye cevap 
verir. (Buhari, Müslim, İbn Cerir, îbn Ebi Hatim). 

îbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre, Yahudiler ve münafıklar 
Hz. Peygamber e bu şekilde cevap verirlerdi. (İbn Cerir) 

23. Yanı onlar bu davranışlarım, Hz. Muhammed'in (s.a) peygam¬ 
ber olmadığı iddialanna delil olarak kullanıyorlardı. Çünkü kendile¬ 
rinin gece gündüz Hz. Muhammed'e (s.a) belâ okumalarına rağmen, 
y*ne de azabın gelmemesini, onun peygamber olmayışına bağlıyor¬ 
lardı. Ve eğer o peygamber olsaydı, azabın gelmesi gerekirdi şeklinde 
düşünüyorlardı. 
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9 Ey iman edenler, kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız 
zaman, bundan böyle günah, düşmanlık ve peygambere karşı isyanı fı- 
sıldaşıp-konuşmayın; birr (iyiliği) ve takvayı konuşun ve kendi huzu¬ 
runda toplanacağınız Allah'tan sakınıp-korkun.24 

10 Şüphesiz 'gizli toplantıların (kulis) fısıldaşmalan/ iman etmekte 
olanları üzüntüye düşürmek için ancak şeytan (ürünü olan işler)dandır. 

Oysa Allah'ın izni olmaksızın o, onlara hiç bir şeyle zarar verecek değil¬ 
dir. Şu halde mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.23 

11 Ey iman edenler, size meclislerde "Yer açın" dendiği zaman, siz de 
yer açın; Allah da size genişlik versin.26 Size: "Kalkın" denildiği zaman 
da kalkın.27 Allah, sizden iman etmekte olanları ve kendilerine ilim veri¬ 
lenleri derecelerle yükseltsin.28 Allah, yapmakta olduklarınızı haber 
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alandır. 

12 Ey iman edenler, peygambere gizli bir şey arzedeceğiniz zaman, 

gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin.29 Bu, sizin için daha hayırlı 

ve daha temizdir. Şayet (buna imkân) bulamazsanız, artık şüphesiz Al¬ 

lah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

24. Bu ifadeden anlaşıldığına göre, "Necva", başlı başına yasak ve 
uygun olmayan bir davranış değildir. Ancak Necva nm caiz oluşu ya 
da olmayışı, ne hakkında ve niçin konuşulduğuna bağlıdır. Sözgeli¬ 
mi, salih bir toplumda, ihlaslı birkaç kişinin bir araya gelerek ko¬ 
nuşmasından kimse rahatsız olmaz ve kendilerine bir kötülük yapa¬ 
caklarından endişe edilmez. Fakat bunun aksine, kötü niyetli insan¬ 

lar bir araya gelip gizli gizli konuşurlarsa, herkes, onların bir fitne çı¬ 
karmaya hazırlandıklarını düşünür. Aynca bir kaç kişinin tesadü¬ 
fen karşılaşmaları sonucunda, bir araya gelmeleri ve gizlice konuş¬ 
maları, başlı başına kötü bir şey değildir. Ancak Müslüman bir top¬ 

lumda, bağımsız bir grup kurmak ve sürekli gizli gizli görüşmeler 
yapmak, kesin surette bozgunculuğa sebebiyet verir. En azından 
Müslümanlar arasında hizipçilik başlar. Necva'nın caiz olması ya da 
olmaması, neler konuşulduğuna bağlıdır. Şayet iki kişi bir araya ge¬ 
lip, başkalarının arasını bulmak, onlan barıştırmak veya hakkı elin¬ 
den alınmış bir kimsenin hakkını nasıl iade edebileceklerini görüş¬ 
mek için gizlice konuşurlarsa, bu hayır ve sevaptır. Fakat iki kişinin 
arasını bozmak veya birinin hakkım elinden almak, ya da bir haram 
işlemek için gizlice konuşurlarsa, bu tavır hem keyfiyetinden, hem 
de gizlice konuşulduğundan dolayı yasak ve günahtır. 

Hz. Peygamber, bir mecliste nasıl davranılacağı hususunda ge¬ 
rekli ahlâkî kurallardan birini şöyle açıklamıştır. "Bir mecliste üç ki¬ 
şi varsa, iki kişi kendi arasında gizlice konuşmasınlar. Çünkü üçün¬ 
cü kişi bundan rahatsız olur." (Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, 
Tirmizi, Ebu Davud) Başka bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyur¬ 
muştur. "İki kişi kendi arasında, üçüncü kişiden izin almadan ko¬ 
nuşmasın. Aksi takdirde, o kimse bundan alınır." (Müslim). Bu esas¬ 
lar dahilinde düşündüğümüzde, üçüncü kişinin anlamadığı bir dil¬ 
de, iki kişinin konuşmasının da aynı şekilde yanlış oiduğu sonucu¬ 
na varırız. Hele üçüncü kişi hakkında ve ne konuşulduğunu ona bel¬ 
li ederek konuşmak, daha büyük hatadır. 
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25. Böyle denilmekle Miislümanlara, bu tür gizli konuşmalardan 

etkilenerek harekete geçmemeleri, bu yüzden meyus olmamaları 

kalplerini geniş tutmaları, keder ve kine gönüllerinde yer vermeme¬ 

leri hususunda teselli verilmektedir. "Allah'a tevekkül edin ve bilin 

ki, Allah ın izni ile sîzlere bir zarar gelmez, gizli gizli konuşan bu kim¬ 

seler yüzünden rahatınızı bozup ölçüsüzce hareket etmeyin." 

26. Bu husus surenin giriş bölümünde izah edilmiştir. Her ne ka¬ 

dar bazı müfessirler bu hususu, Hz. Peygamber in meclisine mah¬ 

sus sanmışlarsa da İmam Malik in dediği gibi bu, tüm Müslümanlar 

için geçerlidir. Hz. Peygamber in bir mecliste nasıl davramlacağı hu¬ 

susunda Müslümanlara öğrettiği bir diğer kural da, mecliste oturan 

kimselerin, sonradan gelen kimselere yer vermesinin gerekliliğidir, 

öyle ki mümkün olduğu kadar toparlanılmak ve bencil davranılma- 

malıdır. Ayrıca sonradan gelen kimseler de, yer bulamadıkları tak¬ 

dirde mutlaka girmeye çalışmamak veya bir başka kimseyi yerinden 

kaldırıp onun yerine oturmamalıdır. Ibn Ömer ve Ebu Hureyre'den 

rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: 

"Bir kimse, bir kimseyi yerinden kaldırıp onun yerine oturmasın, da¬ 

ha önceden orada oturanlar da, sonradan gelenlere yer versinler." 

(Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed). Abdullah bin Amr bin el-As dan 

rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber, "iki kişinin arasına izin alma¬ 

dan girip oturmak, kimseye helâl değildir" buyurmuştur. (Müsned-i 
Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi). 

27. Abdurrahman bin Zeyd bin Eşlem, Hz. Peygamber'in meclisin¬ 

de gece geç vakitlere kadar oturulduğunu, Hz. Peygamber in istira¬ 

hat edememek, diğer işleriyle uğraşamamak gibi nedenlerden dolayı 

çok rahatsızlık çektiğini ve bu yüzden Size kalkın denildiğinde he¬ 

men kalkın..." ayetinin nazil olduğunu beyan eder. (Ibn Cerir. îbn 
Kesir) 

28. Yani, Hz. Peygamber in meclisinde, O ndan uzak bir yerde 

oturmakla kıymet derecenizin düştüğünü sanmayın ve size "kalkın 

artık, sohbet sona erdi" denildiğinde, bunu kendinize bir hakaret ka¬ 

bul etmeyin. Çünkü gerçek ölçü iman ve ilimdir. İşte sizlerin derece¬ 

leri ona göre belirlenecek, Hz. Peygamber "e yakın ya da uzak otur¬ 

makla değil. Hz. Peygamber'in yanında oturmakla hiç kimsenin 

mertebesi yükselmez. Mertebenin yükselmesi, iman ve ilim nimeti¬ 

ne sahip olan kimseler içindir. Ayrıca bilinmelidir ki, Hz. Peygam¬ 

ber'in yanında oturan bir kimse O na eziyet verebilir, bu da cehalet- 
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tir. Allah indinde, Hz. Peygamberin sohbetinden iman ve ilim kaza¬ 

nan ve bir mümine gerekli ahlâkî kuralları öğreten kimsenin merte¬ 

besi, Hz. Peygamber'in yanında boş oturan kimsenin mertebesinden 
yücedir. 

29. !bn Abbas, bu ayetin nüzul sebebini şu şekilde açıklar: bazı 

Müslümanlar, Hz. Peygamber in yanma gelerek kendisiyle gizlice 

konuşmak istediler. Hz. Peygamber in bu tekliften rahatsız olması 

üzerine de, Allah O nun yükünü hafifletmek için bu emri indirir. (îh- 
ni Cerir). Zeyd bin Eşlem ise, şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber kendi¬ 

siyle özel görüşmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmezdi. Bu yüzden 

de dileyen gelir, kendisiyle özel görüşme talebinde bulunurdu. Hat¬ 

ta kendisine, özel görüşmeye değmeyecek şeyler sorarlardı. Üstelik o 

günler tüm Arabistan'ın Medine'ye karşı savaş durumunda olduğu 

bir dönemdi. Bazen biri gelerek, H2. Peygamber e fısıltılı bir şekilde 

konuşur ve bu konuşmanın hemen ardından şeytan, "Bu adam filan 

kabilenin hücum edeceği haberini getirmiş" şeklinde Müslümanlar 

arasına dedikodular yayardı. Böylece Medine'nin her tarafında asıl¬ 

sız haberler dolaşmaya başlamıştı, öte yandan münafıklar bu hadi¬ 

seleri fitne çıkarmak için istismar ederken, "Muhammed duyduğu 

herşeye inanır" diyorlardı. İşte bu nedenlerden ötürü, Allah Teâlâ, 

bu ayeti indirerek, gizli konuşmadan önce sadaka verilmesini emret¬ 

ti. (Ahkam'ul Kur an, İbn'ul-Arabi), Katade, "Bazı kimselerin kendi¬ 

lerine büyüklük atfetmek ve etrafa Hz. Peygamber ile çok yakm ol¬ 

duklarını göstermek için O'na özel görüşme talebinde bulundukları¬ 
nı" söyler. 

Hz. Ab, bu ayet nazil olduğunda, Hz. Peygamber in kendisine "sa¬ 

daka miktan ne kadar olsun? Bir dinar yeterli mi?" diye sorduğunu 

ve kendisinin de O'na, bu miktarın fazla olup, herkes veremez, dedi¬ 

ğini rivayet eder. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona, "Yanm dinar 

olmasına ne dersin?" diye sorar. O yine bu miktarın fazla olduğunu 

söyler. O halde ne kadar olmalı?" diye Hz. Peygamber sorunca, Hz. 

Ali: Bir arpa tanesi kadar altın versin" der. Bu sefer Hz. Peygamber 

ona 'Sen çok az bir miktar tavsiye ettin" diye karşılık verir. (îbn Cerir, 

Tirmizi, Müsned-i Ebu Yâlâ). Başka bir rivayette Hz. Ah şöyle diyor: 

Kur an m bu ayeti, öyle bir ayettir ki benim dışımda hiç kimse onun¬ 

la amel etmemiştir. Çünkü, bu ayet nazil olduğunda ben sadaka ver¬ 

dim ve sonra Hz. Peygambere bir mesele hakkında soru sordum." 

(îbn Cerir, îbn Münzir, Abd bin Humeyd) 
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13 Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden ürküntü mü duy¬ 

dunuz? Çünkü yapmadınız, Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. Şu halde 

namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a ve O’nun Resulüne itaat 
edin Allah, yapmakta oldulanmzdan haberdar olandır.30 

14 Allah’ın kendilerine karşı gazablandığı bir kavmi31 veli (dost ve 
müttefik) edinmekte olanları görmedin mi? Onlar, ne sizdendirler, ne de 
onlardan. 32Kendileri de (açıkça gerçeği) bildikleri halde, yalan üzere ye¬ 
min etmektedirler.33 
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1 5 Allah, onlara şiddetli bir azab hazırlamıştır. Doğrusu onların yap¬ 
makta oldukları ne kötüdür. 

16 Onlar, yeminlerini bir siper edindiler, böylece Allah'ın yolundan 

alıkoydular.34 Artık onlar için alçaltıcı bir azab vardır. 

17 Ne mallan, ne çocuklan onlara Allah'a karşı hiç bir şeyle bir yarar 

sağlayamaz. Onlar, ateşin halkıdır, içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. 

18 Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün, sîzlere yemin ettikleri gi¬ 

bi O'na da yemin edeceklerdir33 ve kendilerinden bir şey üzerine olduk- 

lannı sanacaklardır. Dikkat edin; gerçekten onlar, yalan söyleyenlerin ta 

kendileridir. 

19 Şeytan onlan sanp-kuşatmıştır; böylelikle de onlara Allah'ın zik¬ 

rini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz 

şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 

AÇIKLAMA 

30. Bu emir, önceki emrin nazil olmasından çok kısa bir zaman 
sonra nazil olmuş ve bu emirle sadaka şartı yürürlükten kaldırılmış¬ 
tır. Ancak bu emrin ne kadar bir zaman yürürlükte kaldığı hususun¬ 
da ihtüaf vardır. Katade, bir günden az bir zaman sonra yürürlükten 
kaldırıldığını söylerken, Mukatil bin Hayyan, bu müddetin (ki en faz¬ 

la müddet bildiren rivayettir) 10 gün olduğunu söyler. 
31. Bu atıf, Medine'de münafıkların kendileriyle dost oldukları Ya- 

hudilere yapılmıştır. 

32. Yani, münafıkların müminlerle ve Yahudilerle aralarında olan 
ilişkileri, samimiyete dayanmıyordu. Onlar, çıkarları dolayısıyla bu 
her iki toplulukla da ilişkilerini devam ettiriyorlardı. 

33. Yanı, onlar iman ettiklerine, Rasulüllah'ın lider ve rehber oldu¬ 

ğuna inandıklarına ve Müslümanlara sadık davrandıklarına yemin 
ediyorlardı. 

34. Bu ifade şu anlama gelir: "Onlar hem bir taraftan "Biz Islâm'a 
ve Müslümanlara sadık bir şekilde bağlıyız" diyerek kendilerini 
Müslümanların suçlamalanndan koruyorlar, hem de diğer taraftan 
Hz. Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde söylenti ve şüpheler yaya¬ 
rak, başkalannın Islâm'ı seçmesine engel olmaya çalışıyorlardı. Ki 
böylece, henüz Müslüman olmayan kimseler, "Müslümanlar böyle 

konuşuyorlarsa, muhakkak bu işte bir şey vardır” diyerek tereddüte 
düşsünler. 

35. Yani, bunlar, sadece bu dünyada yalan yeminler etmekle ye¬ 
tinmeyecek, ahirette Allah'ın huzurunda da yalan yere yemin ede¬ 
ceklerdir. 
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20 Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne karşı (onların koydukları sınır¬ 

lan tanımayıp kendiler sınır koymağa kalkışmakta) başkaldıranlar; işte 

onlar, en çok zillete düşenler arasında olanlardır. 

21 Allah, yazmıştın "Andolsun, ben galip geleceğim ve peygamberle¬ 

rim de."36 Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün 

olandır. 

22 Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç bir kavim (topluluk) bula¬ 

mazsın ki, onlar Allah'a ve Rasulüne karşı başkaldıran kimselere bir sev¬ 

gi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, isterse babalan, ister çocuk- 

lan, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soylan) 37oisun. Onlar, öyle 

kimselerdir ki, (Allah) onlann kalplerine imanı yazmış ve onlan kendin¬ 

den bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlanndan ırmaklar akan cennet¬ 

lere sokacaktır; orda ebedi olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı ol¬ 

muş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın fırkasıdır. 

Dikkat edin; şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, felah (umutlannı gerçek¬ 

leştirip kurtuluş) bulanlann ta kendileridir. 

AÇIKLAMA 

36. İzah için bkz. Saffat an: 93. 
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37. Bu ayette, prensip (usûl) itibarıyla, iki hususa değinilmiştir. 
Prensib bakımından, hem hak dine iman etmek, hem de bu dine 
düşman olan kimselere sevgi beslemek gibi iki zıt tavnn, bir kişide 

aynı anda bulunması imkansızdır. Kesinlikle bir yanda iman, diğer 

yanda Allah ve Rasulunün düşmanlarına sevgi beslemek gibi bir ta¬ 
vır olamaz. Çünkü bir insan hem kendi nefsini, hem de nefsinin düş¬ 

manlarını aynı zamanda sevemez. Dolayısıyla müminlik iddiasında 
bulunan bir kimse, aym zamanda İslâm düşmamyla da dostluk iliş¬ 
kilerini sürdürüyorsa şayet, bu kimsenin müminlik iddiasının doğ¬ 
ru olabileceği şeklinde bir tereddüte düşülmemelidir. Ayrıca bir yan¬ 
da Müslüman olduğunu söyleyip, diğer yandan, İslâm düşmanlarıy¬ 
la dostluklarını devam ettiren kimselerin, (kendileri hakkında) mü¬ 

min mi. münafık mı olduklarını tekrardan ciddi bir şekilde düşün¬ 
meleri gerekir. Yani mümin mi. münafık mı olmak istiyorlar, buna 
karar vermelidirler. Şayet dürüst kimselerse, bunun ahlâkî bakım¬ 

dan iki yüzlülüğün en aşağı tabakası olduğunu anlayacaklardır. So¬ 
nuçta da aynı anda iki ata birden binmekten vazgeçmelidirler. İman, 
onlardan açıkça şu iki seçenekten birini tercih etmelerini ister: Mü¬ 
min olmak istiyorlarsa, İslâm'a zarar veren her türlü ilişkiyi kesmeli- 
dirler, fakat ilişkileri onlar için İslâm'dan daha önemli ise, bu sefer 
müminlik iddialarından vazgeçmelidirler. 

Bu anlatılanlar ilke itibarıyla böyledir. Fakat Allah Teâlâ sadece 
bu konuda ilkeleri beyan etmekle kalmamış, aynca yalan yere 
Müslümanlık iddiasında bulunan kimselere gerçek örnekler ver¬ 
miştir. Ki zaten onlar bizzat bu kimseleri biliyorlardı. Yani onlar, ger¬ 
çek müminlerin. İslâm'a zarar veren tüm ilişkilerini keserek, bir ce¬ 
maat haline geldiklerini bizzat görüyorlardı. Bu öyle bir vakıadır ki, 
tüm Araplar Bedir ve Uhud savaşlarında bunu açıkça müşahede et¬ 

mişlerdir. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabe, Allah nzası için 
kendi akraba ve kabilelerine karşı savaşmaktan asla çekinmemiş¬ 
lerdir. Ebu Ubeyde (r.a) babası Abdullah b. Cerrah ı, Musab b. 
Umeyr (r.a) kendi kardeşi Ubeyd b. Umeyri ve Hz. Ömer (r.a) kendi 
dayısı As bin Hişam bin Muğiyre'yi öldürmüştür. Hz. Ebubekir (r.a), 

oğlu Abdurrahman ile çarpışmaya hazırlanırken, Hz. Ali (r.a), Hz. 
Hamza (r.a) ve Hz. Ubeyde bin Haris (r.a) en yakın akrabaları Utbe, 
Şeybe ve Velid bin Utbe yi öldürmüşlerdir. Hz. Ömer (r.a) Bedir esir¬ 
leri hakkında, Hz. Peygamber e (s.a) "Bunların hepsini öldürelim, 
üstelik herkes kendi akrabasını bizzat öldürsün" demiştir. Aynı sa¬ 
vaşta Musab bin Umeyrin (r.a) öz kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr esir 
düşer. Ensardan bir sahebinin onu bağladığını gördüğünde Musab 
bin Umeyr, onu bağlayan sahebeye, "Onu sıkıca bağla, çünkü anne- 
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si çok zengindir. Bu yüzden sana oldukça fazla miktarda fidye verir" 
der. Bunun üzerine kardeşi Ebu Aziz. "Kardeşim olmana rağmen na¬ 
sıl böyle konuşursun" diye söylenir. Musab ise, "Şimdi sen benim 

kardeşim değilsin. Benim kardeşim, seni şu anda bağlayan kimse¬ 
dir" diye cevap verir. Yine Bedir Savaşı nda, Hz. Peygamberin (s.a) 
damadı, Ebu-1 As esir düşer ve hiç kimse kendisine özel bir muamele 
yapmayarak, diğer esirlere nasıl davranıyorlarsa aynı şekilde davra¬ 
nırlar. 

İşte böylece Ihlâslı müminlerin nasıl davrandıkları ve Allah'ın di¬ 

nine nasıl bağlı oldukları gerçek bir şekilde sergilenmiştir. 

Deylemi, Hz. Muaz’dan mervî olarak, Hz. Peygamber in şu duasını 
nakleder. "Ey Allah'ım! Bana bir facirin, bir fasıkın bir şey ihsan et¬ 

mesine izin vemıe ki, kalbimde ona karşı bir sevgi meydana gelme¬ 
sin. Çünkü sen, inzal ettiğin vahiyde, Allah'a ve Ahiret gününe iman 
edenlerin, Allah ve Rasulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göre¬ 

mezsin diye buyurdun." 

MÜCADELE SURESİNİN SONU 
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59 
• 

HAŞR SURESÎ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure, adını 2. ayette geçen "Haşr" kelimesinden almış¬ 
tır. 

Nüzul Zamanı: Said bin Cübeyr'den (r.a) rivayet edildiğine göre. O, 
Jbn Abbas'a Haşr Suresini sorduğunda, lbn Abbas, "Bu sure, tıpkı 
Enfal Suresinin Bedir Savaşı hakkında nazil olması gibi, Benu Nadir 

ile yapılan savaş hakkında nazil olmuştur," diye cevap verir. (Buha¬ 
il, Müslim). Said bin Cebeyrden nakledilen başka bir rivayete göre, 
lbn Abbas, "Bu sureye Nadir Suresi de diyebilirsiniz" demiştir. Aynı 

görüş Mücahid, Katade, Zühri. lbn Zeyd, Yezid bin Ruman ve Mu- 
hammed bin İshak'tan da mervidir. Bu rivayetlerin hepsi de, surede 
sözü geçen Ehli Kitab'ın Benu Nadir olduğu hususunda ittifak halin¬ 

dedirler. Yezid bin Ruman, Mücahid ve lbn İshak'a göre sure tama- 
miyle bu savaş ile ilgili nazil olmuştur. 

Bu savaşın ne zaman vuku bulduğu ile ilgili olarak İmam Zühri, 

Urve bin Zübeyr den naklen savaşın Bedir den 6 ay sonra vuku bul¬ 
duğunu söylüyor. Ancak buna karşı, lbn Said, lbn Hişam ve Belâ- 
zuri, bu savaşın 4. hicri yılın Rebi ul-Evvel ayında vuku bulduğunu 

yazmaktadırlar ki doğru olanı da budur. Çünkü tüm rivayetler bu 
savaşın. Bîri Maune gazvesi sonunda vuku bulduğunda görüş birliği 
içindedirler. Yine Biri Maune gazvesinin, Uhud Savaşı ndan sonra 
vuku bulduğu tarihen sabittir. 
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Tarihsel Arka-plan: 
Bu surenin muhtevasını daha iyi kavrayabilmek için, Medine ve 

Hicaz Yahudilerinin tarihine bir göz atılması gerekir. Çünkü bu bi¬ 
linmeden, Hz, Peygamber in (s.a) Yahudilere nasıl muamele ettiği¬ 

nin sebeplerini anlamak çok güç olur. 
Arabistan'daki Yahudiler ile ilgili olarak yazılmış güvenilir bir ta¬ 

rih çalışması bulunmadığı gibi, tarihleri hakkında bilgi sahibi olabi¬ 

leceğimiz kendi yazdıkları bir belge veya eser de yoktur. Arabistan 
dışındaki Yahudi tarihçi ve müellifler de onlar hakkında bir şey yaz¬ 
mamışlardır. Yazmayışlannın nedeni olarak da, onlann genel Yahu¬ 
di toplumundan koptuklarını, diğer Yahudilerle bir alakalan kalma¬ 

dığını göstermektedirler. Bu bakımdan Arabistan dışındaki Yahudi¬ 
ler, onlan kendilerinden saymazlar, zira Hicazlı Yahudiler İbrani 
kültüründen koptuklan gibi, kültür ve hatta lisanlan dahi Araplaşa- 
rak asimile olmuş ve Ibranice'yi bile unutmuşlardı. 1. Miladi asra 

kadar Hicaz'daki hiçbir tarihi eser ve belgede, birkaç Yahudi ismi dı¬ 
şında, onlara ait hiçbir iz yoktur. Dolayısıyla Hicaz Yahudileri ile ilgi¬ 
li birçok bilgi, Araplar arasında yaygınlaşmış şifahî kaynaklara da¬ 

yanır. Bu bilgilerin kaynağı da bizzat o dönemin ve o bölgenin Yahu- 
dileridir. 

Arabistan'daki Yahudilerin iddialarına göre, kendileri, Hz. Mu¬ 
sa'nın (s.a) son dönemlerinde Hicaz'a gelmiş ve orada yerleşmişler¬ 
dir. Bunu şöyle özetleyebiliriz: Hz. Musa, Yesrib (Medine) bölgesin¬ 
deki Amalika kabilesine karşı bir ordu gönderip, onlara bu kabile¬ 
den kimseyi hayatta bırakmamalarını emreder. Bu bölgeye gelen İs¬ 

rail ordusu, Hz. Musa'nın emrini ifa eder ama çok yakışıklı bir deli¬ 
kanlı olan Amalika kralının oğlunu öldürmeyip yanlarına alarak, Fi¬ 
listin'e getirirler. Ancak onlar Filistin'e daha gelmeden Hz. Musa ve¬ 
fat ettiğinden, onun yerine geçenler, Amalika kabilesinden hiç kim¬ 
seyi hayatta bırakmamanızı size bir peygamber emretmişti. Oysa siz 
bu genci hayatta bırakmakla onun buyruğuna karşı gelmiş oldunuz' 
diye bu orduyu suçlayarak toplumdan tecrid ederler. Onlar da bu¬ 
nun üzerine Yesrib e (Medine) geri dönerek, oraya yerleşirler. (Kitab 

ul-Ağani, cilt. 19 sh. 94) Böylece Yahudiler Arabistan'a 12 asır önce 
yerleştiklerini iddia etmiş oluyorlardı. Ancak bu iddiayı destekleyici 
hiçbir tarihi delil bulunamamaktadır. Muhtemelen Yahudiler eski 

ve yüce bir nesilden geldiklerine Arapları inandırabilmek için böyle 
bir hikayeyi uydurmuşlardır. 

Yahudilerin bir başka rivayetine göre onlar M.ö. 587’de Buhtun- 
Nasr'ın Beyt i Mukaddes i yakıp yıktığı ve Yahudileri dağıttığı bir dö¬ 
nemde birçok kabile Hicaz'a gelip Vadi'l-Kura, Teyma ve Yesrib böl- 
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Yahudilerin yerleşim bölgelerini gösteren harita 
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gelerine yerleşmişlerdir. (Fütuhu'l-Buldan, Belâzurî). Ancak bu id¬ 
dianın da tarihi bir mesnedi yoktur. Bu da muhtemelen yine Yahudi- 
lerin, yüce ve kadim bir nesil olduklarını kanıtlayabilmek için uy¬ 
durdukları hikayelerden biridir. 

M.S. 70 te Rumların, Filistin'de Yahudileri katlettikleri ve M.S. 
132 de bir kısmını Filistin'den sürdükleri sabit olan tarihi gerçekler¬ 
dendir. Bu dönemde Filistin'den kaçan birçok Yahudi kabilesi, gelip 

Hicaz a sığınmıştır. Çünkü, Güney Filistin, Arabistan'a yakındır. 
Böylece onlar Arabistan'a gelip, yeşillik bir bölgeye yerleşmişler, da¬ 
ha sonra da hileyle ve bilhassa tefecilik olan mesleklerini icra ederek 
yavaş yavaş buraları ellerine geçirmişlerdir. Eyle, Makne, Tebuk, 
Teyma, Vadi'l-Kura, Fedek ve Hayber hep onların eline geçmişti. Bu 

kabileler Benu Kurayza, Benu Nadir, Benu Kaynuka ve Benu Bahdal 
idi. 

Medine'ye yerleşen kabileler içinde en meşhurlan Benu Nadir ile 
Benu Kurayza'dır. Çünkü kahinlik ve dini liderlik bu kabilelerdeydi 
ve en soylu kabileler olarak kabul görülüyorlardı. Yahudiler Medi¬ 
ne'ye geldiklerinde, onrada bulunan bazı Arap kabileleri üzerinde 
tahakküm kurarak, Medine'nin hakimi olmuşlardı. Bundan yakla¬ 
şık 3 asır sonra M.S. 450 ve 451 de büyük Yemen seli dolayısıyla (bu 
vaka Sebe' Suresinde zikredilmiştir) Sebe kavimlerinden bazı kabi¬ 

leler Yemen den kaçıp Araplann bölgesine göç etmek zorunda kal¬ 
mışlardı. Bu kabileler içinde Gassan'lılar Şam'a, Lahmi'ler Irak a, 
Benu Huzaa Cidde ve Mekke arasında bir bölgeye, Evs ve Hazreç Me¬ 
dine'ye gelerek yerleşmişlerdi. Ancak Medine'ye Yahudiler hakim ol¬ 
duğundan, başlangıçta Evs ve Hazreç’e toprak vermişler ve bu iki 
Arap kabilesi de çöle yerleşmek zorunda kalmıştı. Sonunda Evs ve 
Hazreç'in ileri gelenlerinden bir şahıs, Şam'a yerleşmiş akraba kabi¬ 
le olan Gassan'lılardan yardım istemiş ve Şam'dan büyük bir ordu 
gelerek Medine'deki Yahudi gücünü kırmıştır. Bunun üzerine de 
Evs ve Hazreç kabileleri Medine'de tamamen hakimiyeti ele geçir¬ 
mişler, iki büyük Yahudi kabilesi Benu Nadir ve Benu Kurayza, şeh. 
ri terketmiş ve üçüncü kabile Benu Kaynuka da bu iki Yahudi kabi¬ 

lesiyle iyi geçinemediğinden şehir içinde kalmıştır. Ancak şehir için¬ 
de kalabilmek için Benu Kaynuka, Hazreç kabilesinin; buna karşı 
şehrin çevresinde kalabilmek için Benu Nadir ile Benu Kurayza da 
Evs kabilesinin himayesi altına girmişlerdir. 

Hz. Peygamberin Medine'ye hicretinden önce ve hemen sonrasın¬ 
da Arabistan’da ve bilhassa Medine'de Yahudilerin, durumu şöyley- 
di: 

I 

Yahudilerin dil, giyim, kültür, örf ve adetleri tamamıyle Araplaş- 
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mıştı. öyle ki çocuğunun adı bile Arapçaydı. Hatta Hicaz'a yerleşmiş 
12 Yahudi kabilesinden Benu Zavra'nın dışında hiçbir kabilenin adı 
Ibranice değildi. İçlerinde birkaç alim dışmda kimse İbranice bilmez¬ 

di. Cahiliyye döneminin Yahudi şairlerinin şiirleri ile Arap şairleri¬ 
nin şiirleri dil. düşünce ve konu bakımından hiç farklı bir nitelik ta¬ 
şımazdı. Yahudiler ile Araplar aralarında kız alıp veriyorlardı. Aslın¬ 

da, onlarla Araplar arasında dinleri dışında bir fark vardı denemez¬ 
di. Ama buna rağmen Arapların içinde tümüyle asimde olmamışlar 
ve inatla Yahudilik şuurunu devam ettirmişlerdi. Zahiren Araplaş¬ 
malarına gelince, Arabistan'da kalabilmek için başka çareleri yok¬ 
tu. 

Bu zahiri Araplaşma nedeniyle yandan bazı müsteşrikler, onların 

aslen Yahudi olmadıklannı ve Yahudiliği kabul etmiş Araplar olduk¬ 
larını veya en azından çoğunluğu Yahudi Arapların teşkil ettiğini 
sanmışlardır. Fakat Yahudilerin Arabistan'da kendi dinlerini yay¬ 
maya çalıştıklarını veya onlann alimlerinin, Hıristiyan papazları gibi 
Araplara Yahudilik propagandası yaptıklarını gösteren hiçbir tarihi 
delil yoktur. Aksine Yahudilerde millî gurur ve tekebbürün olduğu¬ 

nu açıkça müşahede edebiliyoruz. Bu yönden Araplara "Centile" 
(Ümmî) yani vahşî ve cahil diyorlardı. Onlar ümmüerin Yahudiler gi¬ 
bi insani haklara sahip olduklarına inanmıyor, ümmilerin malları¬ 

nın meşru veya gayri meşru yolla elde edilebileceğini, onlann malını 
almanın Yahudilere helal olduğunu sanıyorlardı. Araplann ileri ge¬ 
len bir kaçı dışında, diğer Araplann Yahudiliğe girip, kendileriyle eşit 
olacaklarına ihtimal dahi vermezlerdi. Birkaç kişinin Yahudiliğe gir¬ 
diğini gösteren özel vak alar dışında herhangi bir Arap kabilesinin ya 
da Arap büyüğünün Yahudiliğe katıldığına dair hiçbir tarihi delil 
yoktur. Üstelik Yahudilerde dinlerini tebliğ etme gibi bir merak yok¬ 
tu, onlar sadece ticaretlerini düşünüyorlardı. Dolayısıyla Arabis¬ 
tan'da Yahudilik bir din olarak yayılmamışü ve birkaç kabilenin milli 

gurur aracı olmaktan öte bir anlam taşımıyordu. Ancak yine de Ya¬ 
hudi bilginler muskacılık, sihir, müneccimlik gibi meslekleri bir ka¬ 

zanç aracı olarak kullanmış ve Araplar arasında kendilerine bilgin ve 
kahin şeklinde bir yer edinmişlerdi. 

1 Arap kabilelerinin karşısında ekonomik bakımdan Yahudiler da¬ 

ha güçlüydüler. Çünkü onlar, Filistin ve Şam gibi gelişmiş bölgeler¬ 

den geldiklerinden, Araplar ın bilmediği bir çok mesleklere sahipti¬ 
ler. Aynca onlann Arabistan dışındaki dünya ile de ilişkileri bulun¬ 
duğundan, Medine'den ve Arabistan'ın kuzey bölgesinden buğday 
ithal edip hurma ihracaatı yapıyorlardı. Tavukçuluk ve balıkçılık el¬ 
lerinde olduğu gibi, kumaş da dokuyorlardı. Yer yer meyhaneler aç- 
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mı şiardı ve Şam'dan şarap getirip buralarda satıyorlardı. Benu Kay- 
nuka, genelde meslekleri olan kuyumculuk, demircilik ve madeni 
eşya imalatı ile uğraşıyorlardı. Bununla pek yüksek kârlar elde edi¬ 

yorlarsa da asıl gelir kaynakları tefecilikti, öyle ki tüm Arabistan'da 
muazzam bir tefecilik şebekesi kurmuşlardı ve böylelikle Arapları 
tuzaklarına düşürüyorlardı, özellikle kendilerinden borç alarak, 
şan ve şöhretlerini artırma hastalığına yakalanan Arap kabile reisle¬ 
ri Yahudilerin tuzağına düşmüştü. Bunlar yüksek faizlerle Yahudi- 
lerden borç alıyorlar ve Yahudiler de buna kat kat faizi ekleyerek on¬ 
ları kendilerine bağımlı kılıyorlardı. İşte bu yüzden Araplar, ekono¬ 
mik bakımdan müthiş bir mali kriz yaşıyor ve dolayısıyla Yahudilere 
büyük kin ve nefret besliyorlardı. 

Yahudiler ticari ve malî çıkarları gereğince. Araplardan hiçbir ka¬ 
bileyi, başka bir kabileye karşı desteklemezlerdi. Ayrıca Arapların 
kendi aralarında savaşmaları onların işine geliyordu. Çünkü onlar, 

Arapların bir araya gelmeleri halinde, tefecilik yoluyla kazandıkları 
bunca verimli araziyi, bağ ve bahçeyi kendilerine bırakmayacakları¬ 
nı biliyorlardı. Bunun yanısıra her Yahudi kabilesi, kendilerine sal¬ 

dırmasından korktukları başka bir kabileye karşı, güçlü bir Arap ka¬ 
bilesinin himayesine girmişti. Dolayısıyla zaman zaman bir Arap ka¬ 
bilesine karşı savaşan müttefikine yardım uğruna, karşı kabilenin 
müttefiki olan bir başka Yahudi kabilesi ile de savaşmak zorunda 
kalıyorlardı. Medine'de Benu Kurayza ve Benu Nadir kabileleri Evs 
Kabilesiyle, Benu Kaynuka da Hazreç kabilesiyle müttefikti. Hicret¬ 
ten bir süre önce, Evs ve Hazreç kabileleri arasında, Buas mevkiinde 
çok şiddetli bir savaş vuku buldu ve müttefik kabileler birlikte sa¬ 
vaştılar. 

işte bu şartlar içerisinde İslâm Medine'ye ulaştı ve Hz. Peygamber 
(s.a) hicret ederek, orada İslâm devletini kurdu. Hz. Peygamber dev¬ 
leti kurduktan sonra ilk iş olarak, Evs. Hazreç ve Muhacirleri bir ara¬ 
ya getirerek orada bir toplum oluşturmuştur. İkinci iş olarak, bu 
Müslüman toplum ile Yahudiler arasında açık bir anlaşma yapmış¬ 
tır. Bu anlaşmanın şartlan gereğince, hiç kimsenin bir başkasının 

hakkını yemeyeceği ve dış düşmana karşı Medine'nin birlikte savu¬ 
nulacağı karara bağlanmıştır. Bu anlaşmaya göre, Yahudiler ile 
Müslümanlann birbirlerine karşı sorumlulukları şu şekilde belir¬ 
lenmiştir. 

"Yahudiler kendi savaş masraflannı kendileri karşılayacaklardır. 
Taraflar, bir saldın olması halinde, birbirlerine yardım etmeye zo¬ 
runludurlar. Birbirlerine iyi niyetli davranacaklar, hak ve iyilik için 
yardımlaşılacak, kötülük ve günah için değil. Birbirlerine zulmet- 
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meyeceklerdir. Mazlumlar korunacaklardır. Şayet savaş uzarsa, ya¬ 
pılan masrafa taraflar ortak olacaklardır. Bu antlaşmayı yapanlara 
Medine’de fitne ve fesad çıkarmak yasaktır. Fesat çıkma ihtimali 
olan bir anlaşmazlıkta karan, Allah'ın Kitabı na göre Muhammed ve¬ 
recektir. (...) Kureyş ve müttefiklerine hiç kimse destek çıkmayacak¬ 
tır. Medine'ye dışandan bir saldın olması halinde müttefikler birbir¬ 
lerine yardım edeceklerdir. (...) Taraflar kendi bölgelerinin savun¬ 
masından kendileri sorumludurlar." (lbn Hişam, cilt: 2, sh: 147- 
150) \ 

Bu kesin ve açık bir anlaşmaydı ve Yahudiler bu antlaşmayı kabul 
etmişlerdi. Fakat çok geçmeden, Hz. Muhammed'e (s.a), İslâm'a ve 

Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır takınıp, zamanla düşman-, 
lıklannı artırdılar. Bu tavırlan üç nedene dayanmaktaydı: 

a) Yahudiler, Hz. Peygamber i (s.a) herhangi bir kabile reisi gibi 
görmek istiyorlar ve bunun siyasî bir antlaşma olduğu fikrinden ha¬ 

reketle, her iki tarafın da bu antlaşmayı kendi dünyevî çıkarları için 
yaptığını sanıyorlardı. Ancak Hz. Peygamber in (s.a) Allah'a. Pey¬ 
gamberlere, Kitaplara, Ahirete (onların peygamber ve kitapları da 

dahil) iman etmeye Tevhid e ve Allah'ın hükümlerine itaate, İlâhî sı¬ 
nırların içinde kalmaya, tıpkı kendi peygamberlerinin çağırdığı gibi 
davet ettiğini görünce, bu onlara çok ağır geldi ve bu evrensel hare¬ 
ketin başarılması halinde, dinî ve millî gururlarının kırılacağından 
korktular. 

b) Evs, Hazreç ve Muhacirlerin arasında bir kardeşliğin tesis olun¬ 
duğunu ve civardaki Arap kabilelerinden İslâm'ı kabul edenlerin bu 
kardeşliğe katılmak suretiyle bir toplum vücuda getirmeye başla¬ 
dıklarını görünce, asırlardır Arap kabileleri arasında nifak çıkara¬ 

rak menfaat sağladıklarını fakat şimdi bu dinin Arapları bir araya 
toplayarak, bir güç haline getirdiğinden, artık eski oyunlarını sür¬ 
düremeyeceklerini anladılar. 

c) Hz. Muhammed'in getirdiği dini, ahlâkî ve sosyal kanunlar, te¬ 
fecilik yoluyla kazandıklarını gayr-i meşru kazanç olarak ilan edi¬ 
yordu. Bu yüzden Yahudiler, Hz. Muhammed'in (s.a) Araplar üzerin¬ 

de bir hakimiyet sağlaması halinde, bunun kendilerinin sonu de¬ 
mek olacağını düşünmeye başladılar. 

Tüm bu nedenler dolayısıyla Hz. Peygamber e (s.a) karşı çıkmak, 

artık Yahudiler için milli bir dava görünümü kazanmıştı. Öyle ki 
onun yenilmesi için her türlü yola baş vurmaktan kaçınmıyorlardı. 
Hz. Muhammed (s.a) hakkında birçok yalan, iftira ve kuşkular orta¬ 
ya atarak, bunlan çevreye yayıyorlar ve böylece şüpheye düşüp bu 

dini terketmeleri için Islâm'a girenleri yanıltmaya çalışıyorlardı. 
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Hatta kendileri önce Islâm'a giriyor, sonra da dönüyorlardı, ki böyle- 
ce "Demek ki bu işte bir bit yeniği var. Yoksa bunlar Müslüman ol¬ 
duktan sonra, dönmezlerdi" diye düşünerek halkta Hz. Peygamber 
(s.a) ile ilgili olarak yanlış kanaatler uyanmasını istiyorlardı. Fitne 

çıkartabilmek için münafıklarla işbirliği yapıyorlardı ve Islâm düş¬ 
manı kişi ve kabilelerle irtibat halindeydiler. Müslümanlar arasında 

fesat çıkarabilmek için ellerinden geleni ardlanna koymuyorlardı. 
Bu hususta özellikle Evs ve Hazreç kabilesini hedef almışlardı, zira 
onlarla uzun bir süre müttefik olmuşlardı. Aralarında yeniden savaş 
çıkıp İslâm'ın kendilerine bağışladığı kardeşliğin parçalanması için 
bilhassa Buas Savaşı na tekrar tekrar değiniyorlardı. Ayrıca 
Müslümanları ekonomik bakımdan perişan edebilmek için adeta 

çırpınıyorlardı, öyle ki, alışveriş yaptıkları biri, Islâm'ı kabul ederse 
eğer, ona zarar verebilmek için her türlü yola baş vuruyorlardı. Bir 
Müslümandan alacakları varsa, bunu hemen tahsil etmeye çalışıyor 
ve böylelikle o Müslümanı zor duruma düşürüyorlardı. Yok eğer 
borçlan varsa, ödememek için borçlanın inkar ediyorlar ve "Biz sen¬ 
den borç aldığımızda sen başka dindeydin, şimdi ise, dinini değiştir¬ 

diğinden bizden alacağını istemeye hakkın yoktur " diyorlardı. Bu 
konudaki bir çok örneği Ali lmran Suresinin 75. ayetinin açıklama 
notunda, Taberi, Nisâburi, Taberanî ve Alusî'den naklen zikretmiş¬ 

tik. 
Yahudiler, antlaşmaya karşı bu açık açık düşmanca tavırlarını 

Bedir Savaşından önce takınmışlardı. Bedir Savaşında Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) ve Müslümanlar Kureyşlileri mağlup edince, bu sefer 
düşmanlıkları daha da artmıştı. Çünkü onlar Müslümanların Ku- 
reyşliler karşısında yenileceklerini ve böylece yok olacaklannı sanı¬ 
yorlardı. Bu yüzden de İslâm'ın Bedir deki galibiyet haberi gelmeden 
önce Medine'de çevreye asılsız bir haber fısıldayarak Hz. Peygam- 
ber'in öldürüldüğünü, Müslümanların yenildiğini ve Kureyş ordu¬ 
sunun Ebu Cehil komutasında Medine'ye doğru ilerlediğini yaydı¬ 
lar. Ancak olayların beklentilerinin aksine gelişmesi, onları müthiş 
derecede öfkelendirmişti. Benu Nadir in Reisi Ka'b bin Eşref bunun 
üzerine, "Allah’a yemin ederim ki, Muhammed Kureyş'in ileri gelen¬ 

lerini öldürmüşse eğer, yerin altı bizim için yerin üstünden daha iyi¬ 
dir." demiş ve daha sonra Mekke'ye gidip öldürülen Kureyşli liderle¬ 

rin ardından kışkırtıcı şiirler okuyarak intikam almalan için Mek- 
ke'lileri tahrik etmeye çalışmıştı. Medine'ye döndükten sonra da öf¬ 
kesini bastırmak amacıyla Müslüman kız ve kadınlar hakkında aşk 
şiirleri okumaya başlamıştı. En sonunda onun bu fesat ve ahlaksız¬ 
lığından bıkan Hz. Peygamber (s.a) Hicri 3. yılın Rebi'ul-Evvel ayında 
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Muhammed bin Mesleme el-Ensari yi gönderip onu öldürtmüştür, 
(lbn Sa'd, lbn Hişam, Taberi) 

Bedir Savaşı ndan sonra antlaşmayı ilk ihlal eden Yahudi kabilesi 
Benu Kaynuka, Medine içinde bir mahallede yaşıyordu. Kuyumcu¬ 
luk. demircilik ve madeni eşya imalaü ile uğraşıyorlardı. Bu bakım¬ 
dan Medine'liler, onlarla sürekli alışveriş yaparlardı. Beni Kaynuka 
Yahudileri cesaretlerine çok güvenirlerdi. Demircilik yaptıkların¬ 
dan. onlarda yetişen her çocuk silahlıydı. İçlerinde savaşabilecek 
durumda en az 700 silahlı muharip bulunuyordu. Bunun yanısıra 
onlar Hazreç'in eski müttefiki olmalarına da güveniyorlardı. Nitekim 
Hazreç kabilesinin Reisi Abdullah lbn Übey onları destekliyordu. 

Benu Kaynuka Yahudileri Bedir Savaşı ndan sonra, çarşıya gelen 

Müslümanlara eziyet etmeye başlayacak kadar kudurmuşlardı. 
Hatta bir gün çarşıda Müslüman bir kadını soymuşiardı. Bunun 
üzerine büyük bir fırtına koptu ve çıkan hadisede bir Müslüman ile 

Bir Yahudi öldürüldü. Iş bu noktaya gelince, Hz. Peygamber (s.a) 
bizzat, Yahudilerin mahallesine gitti ve onları toplayarak yola gelme¬ 
leri için onlara nasihat etti. Fakat buna rağmen onlar. "Ey Muham¬ 

med, sen bizi o öldürdüğün savaş bilmeyen Kureyş mi sanıyorsun. 
Bizimle savaşmaya yeltenirsen, cesaretin ne olduğunu görürsün!” 
şeklinde bir karşılık verdiler. Bu sözler oradaki antlaşmayı bozmak 

ve açıkça bir savaş ilanı demekti. En sonunda Hz. Peygamber Hicri 2. 
yılın Şevval (başka bir rivayete göre Zi'l-Kade) ayında onlann mahal¬ 
lesini abluka altına aldı ve 15 gün süren abluka sonunda teslim ol¬ 
dular. Müslümanlarla savaşan tüm Yahudi savaşçıları esir alındı¬ 
lar. Abdullah lbn Übey in onlann affı için şiddetle ısrar etmesi üzeri¬ 
ne, Hz. Peygamber onun isteğini kabul etmiş ve tüm mal, silah ve sa¬ 
nayi aletlerini bırakarak Medine'yi terketmeleri şartıyla Benu Kay- 
nuka'yı serbest bırakmıştı, (lbn Sa'd, lbn Hişam ve Taberi) 

Beni Kaynuka'nın Medine'den çıkanlması ve Kab bin Eşrefin öl¬ 
dürülmesi gibi iki sert tepkiden sonra, bunlar Yahudileri öyle kor¬ 

kuttu ki hiçbir kötü davranışta bulunmaya cesaret edemediler. H. 3. 
yılın Şevval ayında Bedir'in intikamını almak amacıyla Kureyşliler 

Medine'ye saldırmak için büyük bir hazırlık yaptılar ve Medine'ye 
doğru yola koyuldular. Kureyş'in 3.000 askerine karşı Hz. Peygam- 
ber'in 1.000 asker çıkarabildiğini ve bunlardan 300 münafıkın geri 

döndüğünü gören Yahudiler, Müslümanlara yardım etmeyerek ant¬ 
laşmaya ilk defa açıktan karşı çıktılar. Oysa yapılan antlaşma gere¬ 
ğince Medine'yi Müslümanlarla birlikte savunmak zorundaydılar. 
Üstelik Müslümanların Uhud Savaşı nda büyük bir zarara uğradık¬ 
larını görünce Yahudilerin cesaretleri iyiden iyiye artmıştı, öyle ki 
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Benu Nadir, Hz. Peygamber e, suikast tertiplemiş, fakat hain planla¬ 
rı başarısız kalmıştı. Bu vak a şöyle olmuştur: Bir-i Maune gazvesin¬ 
den sonra (Hicri 4. yılın sefer ayı) Amr bin Umeyye Demri, intikamını 

almak isterken yanlışlıkla Hz. Peygamber ile müttefik olan Benu 
Amir den iki kişiyi öldürür. Amr, onlan kendi düşmanlan zannedip 
öldürdüğünden dolayı maktüllerin fidyesini vermek Müslümanlara 
vacip olmuştu. Benu Amir ile Benu Nadir in de müttefik olması ne¬ 
deniyle Hz. Peygamber, yanına birkaç kişi alarak, fidyeye iştirak et¬ 
melerini sağlamak amacıyla Benu Nadir in mahallesine gider. Hz. 
Peygamber (s.a) oraya varınca, Yahudiler onu meşgul etmek için lafa 
tutarlar ve bu sırada Hz. Peygamber in önünde oturduğu duvann 
damına çıkardıklan bir adamı büyük bir taşı Hz. Peygamber in üze¬ 

rine atması için görevlendirirler. Ancak o adam daha harekete geç¬ 
meden önce Allah, Peygamberini haberdar eder ve Hz. Peygamber de 
hemen oradan ayrılarak Medine'ye döner. 

Artık bundan sonra onlara hüsnüniyetle davranmamn bir anlamı 
kalmamıştı. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a) hemen bir ültimatom 
göndererek, "Yapmak istediklerinizi öğrendim. Dolayısıyla 10 gün 
içinde Medine'yi terkedin. Bundan sonra sizlerden orada kim ele ge¬ 
çerse öldürülecektir" diye Yahudilere kararını bildirmiştir. Abdullah 
fbn Ubey in kendilerine, "lkibin kişiyle ben size yardım ederim. Benu 

Kurayza ve Benu Gatafan da yardıma gelecekler. Hiç taviz vermeyin 
ve yerinizi terketmeyin" şeklinde bir haber göndermesi üzerine, Hz. 
Peygambere (s.a), ne yaparsa yapsın Medine’yi terketmeyecekleri 
cevabını verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber de Hicri 4. yılın Re- 

biül-Evvel ayında onlan kuşatma altına alır ve birkaç günlük (bazı- 
lanna göre 6 gün, bazılanna göre 15 gün) muhasaradan sonra, si¬ 
lahlan dışında develerine yükleyebildiklerini yanlanna almak şar¬ 
tıyla Medine'yi terketmeye razı oldular. Böylece aralannda İslâm'ı 
seçip kalan iki kişi dışında, bu ikinci yahudi kabilesi de Medine'yi 
terketmiş ve Şam ve Hayber'e doğru gitmişlerdir. 

İşte Haşr Suresi nde, bu olay hakkında mütealalar yapılmıştır. 
Konu: Surenin konusu, yukanda da açıklandığı gibi Benu Nadir 

ile yapılan savaş hakkındaki yorumlan ihtiva etmektedir. Surede 
konular toplam dört başlık altında incelenmiştir: 

1-4- İnsanlar Benu Nadirin akibetinden ibret almaya davet edil¬ 

mişlerdir. Sayılan, mal ve servetleri Müslümanlardan kat kat fazla 
olan, sağlam kaleler içinde korunan büyük bir kabile bile birkaç 
günlük kuşatmaya dayanamamış, hiçbir ölüm hadisesi olmaksızın 
asırlardır oturduklan ev ve yurtlarını bırakıp, gitmeye razı olmuşlar¬ 
dır. Burada Allah Teâlâ bunun Müslümanlann kendi güçleri nede- 
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nlyle olmadığını, fakat onlar Allah ve Rasulü'ne karşı geldikleri için 
böyle bir akıbetle karşılaştıklarını vurgulamaktadır. Kim Allah ın 
gücüne karşı çıkarsa, sonu böyle olur. 

5- Bu bölümde bir takım savaş kaideleri beyan edilmiştir. Düşma¬ 
nın bölgesinde savaş nedeniyle tahribat yapmak, yeryüzünü ifsad 
etmek değildir. 

6- 10- Bu bölümde de, bir ülkenin arazi ve servetinin gerek sava¬ 
şarak, gerekse savaşmadan ele geçtiğinde, nasıl idare edileceği anla¬ 
tılmıştır. Çünkü ilk defa Müslümanların eline fetholunmuş bir bölge 
geçmişti. 

11-17, Bu bölümde münafıkların Benu Nadir ile savaş esnasında 
takındıkları tavır mütalaa edilmiş ve böyle davranmalarının asıl ne¬ 
denleri irdelenmiştir. 

18-24- Son bölümde, mümin olduklarını iddia edip Müslümanla¬ 
rın arasına giren, ama iman ruhundan yoksun kimselere seslenil- 
mektedir. Onlara şöyle deniliyor: "İmanın asıl iktizası takva ve fısk 

arasındaki farkı bilebilmektir. Kendisine inandıklarını iddia ettikleri 
Kur an ın önemi nedir? Ve kendisine inandıklannı iddia ettikleri Al¬ 
lah'ın sıfatlan nelerdir?" 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı teşbih etmiştir. O, üstün 
ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.1 

2 Kitap Ehlinden küfredenleri ilk sürgünde 2yurtlanndan çıkaran3 
O'dur. Onların çıkacaklarını siz sanmamıştınız, onlar da kalelerinin 
kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı.4 Böylece AllahCın aza¬ 
bı) da, onlara hesaba katmadıkları bir yönden geldi, 5yüreklerine korku 
salıverdi; öyle ki evlerini kendi elleriyle ve mü’minlerin elleriyle tahrip 
ediyorlardı.6 Artık ey basiret sahihleri ibret alın.7 

AÇIKLAMA 

1. Açıklama için bkz. Hadid an: 1-2. Benu Nadir in yurtlarından 

sürülmeleri hakkında bir yorum yapılmadan önce, böyle bir girişle 

Müslümanların Yahudileri kendi güç ve yetenekleriyle yenmedikle¬ 
ri, bilakis bu zaferin Allah'ın kudretinin bir sonucu olduğu vurgu¬ 
lanmaktadır. 

2. "Haşr" dağılmış insanların bir araya toplanması veya dağılmış 
insanların bir araya toplanarak, ortaya çıkarılması demektir. Ve "li- 
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evvel'il-Haşr'' İfadesi de, a) Haşr öncesi ya da b) Haşr zamanı anlamı¬ 
na gelir. Bu ifadenin birinci anlamı hakkında müfessirler ihtilaf et¬ 
mişlerdir. Bp gruba göre, bu ifade Benu Nadir in Medine'den çıkarıl¬ 
masına işaret etmektedir. Bu müfessirlerin Benu Nadir olayını bi¬ 
rinci Haşr olarak nitelemeleri, Hz. Ömer'in (r.a) Yahudi ve Hıristiyan- 
lan Arap yarımadasından çıkarmasına ikinci Haşr denilmesi nede¬ 

niyledir. Son Haşr ise kıyamet günü vuku bulacaktır. Bir başka gru¬ 
ba göre, bu ifade, Benu Nadire karşı savaşmaları için Müslümanla¬ 
rın bir araya gelerek toplanmalarına işaret etmektedir. Yani 
Müslümanlar bir araya toplandıktan sonra, savaşa gerek olmaksı¬ 
zın Benu Nadir Allah'ın kudretiyle Medine’den çıkarılmıştır. Diğer 
ifadeyle bu,. "İlk Taarruz" anlamına gelmektedir. Şah Veliyullah 
Dihlevı, kendi Farsça tercümesinde bu ifadeyi "İlk çatışma" olarak 
Urduca'ya tercüme etmiştir. Bize göre Şah Abdulkadir'in tercümesi 
daha isabetlidir. 

3. Benu Nadir in Medine'den sürülmesi olayı, sonradan zihinlerde 

boşluklar olmaması için başlangıçta iyice anlaşılmalıdır. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) Benu Nadir ile yazılı bir antlaşma yapmıştır. Yahudiler, 

bu antlaşmanın geçersiz olduğunu açıkça söylememelerine rağmen, 
antlaşmayı bozacak birçok davranış ve girişimlerde bulunmuşlar¬ 
dır. Fakat en sonunda antlaşmaya açıkça aykın olan bir davranışta 
bulunduklarından Hz. Peygamber onlara savaş ilan etmiştir. Bunun 
nedeni, kendileriyle Medine Devleti'nin başkanı sıfatıyla anlaşma 
yapan Hz. Peygamberi (s.a) öldürmeye teşebbüs etmeleridir. Bu pla¬ 
nı önceden haber alan Hz. Peygamber, bu gerçeği Yahudilere açıkla¬ 
dığında, onlar bunu inkar edememişler ve bunun üzerine de Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) 10 gün içerisinde, Medine’yi terketmedikleri takdirde 

kendilerine savaş açılacağını bildirmiştir. Bu ültimatom, Enfal: 
58'de vaz edilen Allah'ın şu hükmüne uygundur: 

"Bir topluluğun hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şe¬ 
kilde antlaşmayı feshet! Çünkü Allah hainleri sevmez." 

Bu bakımdan, Benu Nadir i Medine'den çıkaran aslında Allah 
Teâlâ idi; zira bu davranış O nun yasaları doğrultusunda ifa edilmiş¬ 
ti. Üstelik ilerideki ayetlerde Allah Teâlâ, onların Medine'den çıkarıl¬ 
maları hadisesini kendi fiili olarak nitelemiştir. 

4. Bu ifadenin hakkıyla anlaşılabilmesi için, Benu Nadir in asır¬ 

larca emniyet ve güven içinde yaşamış olduklarının bilinmesi gere¬ 
kir. Onlar, Medine'nin dışına tüm kabile olarak yerleşmişlerdi ve 
aralarında başka kimse yoktu. Yerleşim merkezleri bir kale gibiydi. 
Ayrıca evleri bile dış görünüş itibariyle birer kale gibi sapasağlam ya¬ 
pılmıştı. Çünkü bölgede hüküm süren anarşi nedeniyle böylesine 
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sağlam evlere gerek duyulmuştu. Onların nüfusu Müslümanlann- 
kinden az olmadığı gibi, ayrıca Medine'deki münafıklar da onları 
destekliyorlardı. Bu şartlar muvacehesinde Müslümanlar, onların 

savaş olmaksızın sırf kuşatma nedeniyle yurtlarını terkedeceklerini 
ummuyorlardı. Buna karşın Benu Nadir de hiç bir gücün 6 gün için¬ 
de kendilerini yurtlarından çıkarabileceğini hayal bile etmiyordu. 
Daha önce sürgün edilen Benu Kaynuka'nm cesaret iddiaları her ne 
kadar bir işe yaramamış ise de, onlar Medine'de yaşıyorlardı ve kale 
gibi savunması yoktu (!) Bu yüzden Benu Nadir, Müslümanlara kar¬ 
şı koyacak, direnecek güçlerinin olmadığmdan dolayı Benu Kaynu- 
ka’nın yenildiğini sanıyorlardı. Oysa kendileri emin ve çok sağlam 
kalelerden müteşekkil bir yerleşim bölgesinde oturduklarından hiç 
kimsenin onlan oradan çıkaramayacağını zannediyorlardı ve bu ne¬ 
denle Hz. Peygamber kendilerine 10 günlük bir süre tanıdığını bildi¬ 
rince, "Ne yaparsan yap" diye cevap verdiler. 

Bu noktada, niçin "Onlar kalelerinin kendilerini Allah'tan koru¬ 
yacağını sanmışlardı" diye bir ifade kullanıldığı düşünülebilir. Çün¬ 

kü Benu Nadir gerçekte Abdullah oğlu Muhammed e değil de Allah'a 
karşı savaşacağını biliyor muydu? Eğer biliyorlarsa bu kalelerin 
kendilerini Allah'tan kurtaracağını mı sanmışlardı? Bu tür sorula¬ 
rın, Yahudilerin İçtimaî ruhunu bilmeyen herkesin hayal gücünü 

zorlaması doğaldır. Çünkü her hangi bir insanın, Allah'a karşı mü¬ 
cadele edeceği ve silahlarının ve kalelerinin kendisini Allah’tan kur¬ 
taracağım zannedeceği düşünülemez. Fakat Benu Nadir Yahudileri, 
bu sağlam kalelerine güvenerek kendilerini Hz. Peygamber in elin¬ 
den kurtarabileceklerini zannetmişlerdi. Oysa gerçekte karşılarında 
Allah vardı ve bu kaleler onlan kurtaramadı. Yahudilerin bile bile Al¬ 

lah'a karşı koymayı düşünecek kadar acaip bir toplum olduğu bir 
gerçektir. Nitekim onlar, Allah'ın Peygamberlerini öldürdük" demiş¬ 
lerdir. Bu toplumun tarihi şöyledir: Güya onlann en büyük atası Al¬ 

lah ile güreşmiş ve tüm gece güreşmelerine rağmen Allah onu yene¬ 
memiş. Daha sonra sabah olduğunda, Allah ona, "Beni bırak" deyin¬ 
ce o da "Bana bereket nasip etmen şartıyla seni bırakırım, yoksa bı¬ 

rakmam” demiş. Allah, senin adın nedir? diye sormuş, o Yakup" de¬ 
yince Allah da "Senin bundan sonra adın Yakup değil, İsrail'dir. 
Çünkü sen Allah ve insanlarla güreştin ve galip geldin" demiştir. 

(Bkz. Kitab'ı-Mukaddes, Tekvin, 32:25-29). Hıristiyanlar, Kitab-ı 
Mukaddes çevirilerinde, İsrail kelimesini dipnotlarda, "Allah ile gü¬ 
reşen" anlamıyla vermişlerdir. Yine Kitab-ı Mukaddes Ansiklopedi- 
si'nde Hıristiyan bilginler "isıail" kelimesinin manasını aynı şekilde 
"Allah ile güreşen" anlamında vermişlerdir. Tüm bunlardan anlaşıl- 
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dığına göre, Israiloğullan'nın torunları da akideleri gereğince Allah 
ile güreşmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla Benu Nadir in, bile bile Al¬ 
lah’a karşı direneceklerini sanmalarında hayret verici bir yan bu¬ 
lunmamaktadır. Yahudiler Allah'ın peygamberlerini öldürdüklerini 
söylemekten çekinmemişler ve Hz. İsa'yı çarmıha gönderdikten son¬ 
ra, "Biz Allah'ın elçisi Meıyem'in oğlunu öldürdük" demişlerdir. Bu 
bakımdan, Hz. Muhammed'in Allah'ın gerçek peygamberi olduğunu 
bile bile O nunla savaşmaları tarihi geleneklerine uygun düşmekte¬ 
dir. Gerçi halkın bilmediği kabul edilse de, Yahudi bilginlerinin Hz. 

Muhammed'in (s.a) Allah Rasulü olduğunu bildikleri bir gerçektir. 
Nitekim bunun birçok örneğini Kuran vermektedir. Bkz. Bakara an: 
79-95, Nisa an: 190-191, Saffat an: 70-73. 

5. "Featahumullahu (...)" (Allah.... geldi) ifadesinin anlamı, -haşa- 
Allah bir yerde bulunuyordu da oradan geldi, demek değildir. Bu; 
mecazi bir kullanımdır. Kastedilen şudur: Onlar Allah'a karşı koy¬ 
makla, bir ordunun kendilerine hücum edeceğini sanmışlardı ve bu 
yüzden de gelecek olan orduya karşı koymak için kendi kalelerine 
güveniyorlardı. Fakat Allah onlara hiç beklemedikleri bir yönden 
geldi, öyle ki onların kalplerine korku saldı ve dolayısıyla onların si¬ 
lah ve kaleleri hiçbir işlerine yaramadı. Sadece korkularından teslim 
oldular. 

6. Bu tahribat şu iki şekilde oldu, önce Müslümanlar, onlan ablu¬ 

ka altına alarak kalelerini yıkmaya başlayınca, onlar da Müslüman- 
lara mani olabilmek için kendi evlerindeki taş ve tuğlaları kırmaya 
başladılar. Daha sonra yurtlarım terkedeceklerini anlayınca, zevkle 
yaptıkları evlerinin Müslümanların ellerine geçmemesi için kendi el¬ 
leriyle kendi evlerini yıktılar. Sonunda da Hz. Peygamber ile, silahla¬ 

rı dışındakileri yanlarına alarak bu yurdu terketmeleri şartıyla anla¬ 
şınca, evlerin kapılarını, pencerelerini, çatılarını hatta çivilerini bile 
söküp, develere yüklediler ve çekip gittiler. 

7. Bu ibret verici hadisenin dikkat edilmesi gereken birçok yönü 
vardır ve onlara burada kısa bir cümleyle değinilmiştir: Yahudiler, 

önceki peygamberlerin ümmetindendiler. Allah'a, önceki peygam¬ 
berlere, indirilenlere ve Ahiret'e inanıyorlardı. Bu bakımdan aslında 
onlar da Müslümandılar ama ahlâk ve dinlerini bir kenara iterek, 
nefisleri ve dünyevi menfaatleri dolayısıyla hakka düşman olup, 

ahidlerine ihanet ettikten sonra, Allah'ın mükafatından mahrum ol¬ 
muşlardı. Yoksa Allah ın onlara özel bir düşmanlığı yoktur. Binae¬ 
naleyh Müslümanlar da, kendilerini Allah'ın seçkin kullan zanne¬ 
den Yahudiler gibi, Allah'ın son Nebisinin ümmeti olduklarına güve- 
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nerek Din in ve ahlâkın gereklerini yerine getirmekten kaçındıktan 
halde. Allah'ın kendilerine yardım edeceği şeklinde bir zaaf içerisin¬ 
de olmamalıdırlar. Aynca bu, güç ve yeteneklerine güvenerek Allah'a 

karşı gelen herkes için de ibrettir. Çünkü ne kadar güçlü olursa ol¬ 
sun, hiçkimse Alah'ın elinden kurtulamaz. Aynca Medine'deki Ya- 
hudiler, Hz. Muhammed'in (s.a) bir kabile mücadelesi vermediğini, 
O nun bir dava adamı olup, tüm insanlara seslendiğini biliyorlardı. 

Onun davetini kabul eden herkesin aynı ümmetin bir bireyi olduğu¬ 
nu, bizzat kendi gözleriyle görmekteydiler. Habeşli Bilal, Rumlu Sü¬ 
heyl, Iranlı Selman bu Müslüman ümmetin içinde sınıf ve itibar ba¬ 
kımından diğerleriyle, hatta Hz. Peygamberin ailesiyle aynı seviye¬ 
deydiler. Dolayısıyla Yahudiler Islâm'ı kabul ettikleri takdirde, Ku- 

reyş, Evs ve Hazreç kabilelerinin kendi üzerlerinde egemen olmaları 
gibi bir tehlikenin bulunmadığım gayet iyi biliyorlardı. Bunun yanı¬ 
şım onlar, Hz. Peygamber in davetinin, önceki peygamberlerin dave¬ 
tiyle aynı olduğunu da biliyorlardı. Çünkü Hz. Peygamber yeni bir 
din getirdiği iddiasında değildi. Yine O, Yahudilere dinlerini bırakıp, 
kendi getirdiği dini kabul etmeleri gibi bir teklifte de bulunmamışta. 
Aksine Hz. Peygamber, getirdiği dinin insanlığın yaratılışından bu 
yana Allah'ın tüm peygamberleriyle gönderdiği dinin aynısı olduğu¬ 
nu söylüyordu. Üstelik onlar. Hz. Peygamber in getirdiği dinin diğer¬ 

leriyle aym olduğu şeklindeki iddiasmı, Tevrat'tan dahi tetkik edebi¬ 
lirlerdi. Bu din ile önceki peygamberlerin getirdiği din arasında esas 
itibariyle bir fark yoktur. Bu yüzden Kuranda şöyle buyurulmuş- 
tur: 

"Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş bulundu¬ 
ğum Kur an a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki olmayın" (baka¬ 
ra: 41) 

Aynca Hz. Peygamber in (s.a) hayatı güzel bir örnek olarak gözleri¬ 
nin önündeydi ve onun davetini kabul edenlerin hayatlarında vuku 

bulan devrimi de müşahede ediyorlardı. Medine'deki Müslümanlar 
(Evs-Hazreç) onlann uzun bir süredir komşulanydı. Dolayısıyla Isl¬ 

âm'dan önceki hayatlarını bildikleri gibi İslâm'ı kabul ettikten sonra 
da hayatlarında nasıl bir değişim olduğunu görmüşlerdi. Kısaca da¬ 
veti, davetçiyi ve davet edilenleri bizzat görmelerine rağmen milli gu¬ 
rurlan ve dünyevi çıkarlan nedeniyle Hak olduğunu bildikleri halde 

bu davete tüm güçleriyle karşı koydular ve yine Hakka karşı çıktık- 
lannı bilmelerine rağmen de. kalelerinin kendilerini koruyacağını 
sandılar. Oysa insanlığın tüm tarihi, Allah a karşı koyanlan hiçbir 
silahın koruyamadığına şahittir. 
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3 Eğer Allah, onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak onları (yi¬ 
ne) dünyada azablandınrdı.3 4 5 6 * 8 Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır. 

4 Bu, onların Allah'a ve O'nun Resulüne karşı 'başkaldınp ayrılık çı¬ 
karmaları' dolayısıyladır. Kim Allah'a karşı başkaldınp-aynlık çıkarır¬ 
sa, muhakkak Allah cezası (ikâbı) pek şiddetli olandır. 

5 Hurma ağaçlanndan her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerinde 
dimdik neyi bırakmışsanız, (bu) Allah'ın izniyledir9 ve fasık olanlan al¬ 
çaltması içindir.10 

6 Onlardan Allah'ın peygamberine verdiği "fey’e"11 gelince, ki siz bu¬ 
na karşı (bunu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, 

kendi elçilerini dilediklerinin üstüne musallat kılar. Allah, her şeye güç 
yet irendir.12 

AÇIKLAMA 

8. 'Elbette onlara dünyada azabederdi." Yani oniann izlerini bile 

yok ederdi. Çünkü onlar barış yapmak suretiyle canlarını kurtarma¬ 

mış olsalardı, erkekleri öldürülecek, kadın ve çocukları köle ve cari- 
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ye olarak alınacak, sonuçta onları fidye vererek kurtaran bile kalma¬ 
yacaktı. 

9. Bu, kuşatma başlangıcında Benu Nadir in yerleşim bölgesi et¬ 

rafındaki askeri bir harekâtı engelliyen bazı hurma ağaçlarının ke¬ 
silmesine ve yakılmasına işaret etmektedir. Askeri harekâta mani 
olmayan ağaçlara ise ilişilmemiştir. Medine'deki münafıklan, Benu 
Kurayza ve Benu Nadir'in "Muhammed arzı ifsat etmeyi yasaklıyor 

ama, kendisi bu ağaçlan kesmekle asıl, arzda fesad çıkanyor" deme¬ 
leri üzerine, bu ayet nazil olmuştun "Hurma ağaçlanndan herhangi 
bir şeyi kesmeniz yahut kökleri üzerinde bırakmanız, hep Allah'ın iz- 
niyledir." Bu Ayet-i Kerimeden, savaş sırasında bazı zaruri tahriba¬ 
tın arzı ifsat etmek olmayacağı şeklinde şer'ı bir hüküm elde edil¬ 
mektedir. Arzı ifsat etmek ise bir ordunun düşmanm ülkesine girdi¬ 
ğinde tarlalan, bağlan ve evleri yakıp yıkmasıdır. Bu konuda Hz. 
Ebu Bekir'in (r.a) Şam'a gönderdiği orduya verdiği emirler, umumi 
kaide mahiyetindedirler. "Meyveli ağaçlan kesmeyin, tarlalan harap 
etmeyin ve yerleşim bölgelerini virana çevirmeyin'. Bu, Kuranın ta¬ 
limatına tamamıyla uygundur. Kuran bu konudaki aşın kimseleri 

şöyle tarif eder: "Onlar iktidan ellerine geçirdiklerinde yeryüzünde 
bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye başlarlar." 

Savaş nedeniyle çıkan bir diğer özel hükme göre, şayet savaşın 
kazanılması için tahribatın yapılması zorunluysa yapmak caizdir, 

îbn Mesud, yukarıdaki ayeti şöyle izah etmiştir: "Müslümanlar, Be¬ 
nu Nadir'in sadece savaş bölgesinde bulunan ağaçlannı kesmişler¬ 
dir." (Tefsir i Nisaburi). Bazı fakihler bu şartlan göz önüne almadan, 
"Benu Nadir'in ağaçlannı kesmek sadece o dönem için geçerlidir. 
Umumiyet ifade etmez" demişlerdir. Nitekim, İmam Evzai, İmam 

Leys ve Ebu Sevr bu görüştedirler. Ancak Fukaha nın çoğunluğu 
(Cumhur), savaş nedeniyle bu şekilde davranmanın caiz olduğu, 
ama gereksiz yere tahrip etmenin ise caiz olmadığı görüşündedir¬ 

ler. 
Bu noktada, Kur an ın bu ayetinin belki Müslümanları tatmin 

edebileceği, ama Kurana Allah ın kelamı olarak iman etmeyenlerin, 
bu iki davranışın her ikisinin de caiz olduğunu bildiren bir cevaptan 
tatmin olmayacakları düşünülebilir. Bu mesele şu şekilde izah edi¬ 
lebilir: Kuranın bu ayeti zaten kafirleri değil Müslümanları tatmin 

etmek için nazil olmuştur. Çünkü Yahudilerin ve münafıkların iti¬ 
razları nedeniyle Müslümanlar, böyle davranmakla gerçekten arzı 
ifsat mı etmiş oldukları konusunda kuşkuya kapılmışlardır. Bu yüz¬ 
den Allah, savaş nedeniyle bazı ağaçlan kesmenin veya mani teşkil 
etmeyen ağaçlan ise kesmemenin, yani her iki davranışın da ilahi 
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yasaya uygun olduğunu bildirerek, müminlerin kalplerinin mutma¬ 
in olmasını sağlamıştır. 

Bu ağaçlan kesmeyi Hz. Peygamber in mi emrettiği, yoksa saha¬ 

benin mi ağaçlan kestikten sonra Hz. Peygambere sorduğu konu¬ 
sunda muhaddislerin naklettiği rivayetler çelişkilidir. İbn Ömer'den 
rivayet olunduğuna göre, bu (ağaç kesme işi) Hz. Peygamber in em¬ 

riyle vuku bulmuştur. (Buhari, Müslim Müsned-i Ahmed, İbn Cerir) 
Aynca Yezid bin Ruman'da aynı rivayeti nakleder (İbn Cerir). Bu gö¬ 
rüşün aksine Mücahid ve Katade'den nakledilen rivayete göre 
Müslümanlar bu işi kendi başlarına yapmışlar ve daha sonra bu işin 
yapılıp yapılmaması gerektiği hususunda görüş aynlığma düşmüş¬ 
lerdir. Bazılan kesilmesi, bazılan da kesilmemesi gerektiği görüşün¬ 
deydiler. Sonuçta Allah Teâlâ bu ayeti nazil ederek her ikisinin de 
doğru olduğunu teyid etmiştir. (İbn Cerir). Bunu, ibn Abbas'tan nak¬ 
ledilen bir rivayet de desteklemektedir. Müslümanların kalplerinde 
"Bazı ağaçlan kestik, bazılannı ise bıraktık. Hz. Peygamber e hangi¬ 

sinin mükafaü, hangisinin cezayı gerektirdiğini sormalıyız" şeklinde 
bazı kuşkular doğmuştu. (Neseî) Fukaha dan ilk rivayetle istidlal 
edenler, bu işin Hz. Peygamber in içtihadıyla vuku bulduğunu ve 

sonradan Allah ın onu Vahy-i Celî ile teyid ettiğini öne sürüyorlar. 
Bundan anlaşıldığına göre, bir hususta Allah'ın açık bir emri yoksa, 
Hz. Peygamberin kendisi ictihad ediyordu. İkinci rivayetle istidlal 
eden fakihler ise, Müslümanlardan iki grubun içtihat edip, ayn yol¬ 
lar izlediği ve sonradan Allah'ın her iki grubu da teyid ettiği görüşün¬ 
dedirler. Bundan da anlaşıldığına göre, iyi niyetle ictihad eden alim¬ 
ler, ayn yollar izleseler ve farklı sonuçlara ulaşsalar dahi her ik’ 
grupta Allah'ın kanununa göre hak üzeredir. 

10. Allah bu ifadeyle, kendi elleriyle uzun bir sürede yetiştirdikleri 
ve sahibi olduklan ağaçlan keserek veya kesmeyerek onlan zelil etti¬ 
ğini kastetmektedir. O ağaçlar gözleri önünde kesilirken, onlann bu¬ 
na engel olabilme gücü yoktu. Oysa sıradan bir çiftçi veya bağ-bahçe 

sahibi bile bir başkasının kendi tarlasına el uzatmasına tahammül 
edemeyip, o kimseyi engellemek için canını dahi feda eder. Engelle¬ 

yemezse bile, bunu aşın derecede zillet ve zaaf olarak niteler. Ancak 
burada söz konusu olan, asırlardır o topraklann sahibi olan güçlü 
bir kabiledir. Ve onlar, komşulan bağlanna hücum edip, ağaçlarını 

keserlerken, çaresizlik içinde bakıyorlar ve ellerinden hiçbir şey gel¬ 
miyordu. Bu olaydan sonra onlar Medine'den çıkmasaydılar dahi, 
hiçbir şeref ve haysiyetleri olmayacakü. Gelelim, ağaçlann kesilme¬ 
mesi ile onlann zillete düşmeleri arasında ne gibi bir ilişkinin bulun¬ 
duğuna!... Onlar Medine’yi terkederken, Müslümanlann ellerine ge¬ 
çen bağlanna ve ağaçlanna hasret ile bakıyorlardı, öyle bir halde 
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idiler ki, eğer güç bulsalar Müslümanların eline geçmemesi için sağ¬ 
lam bir ağaç bile bırakmazlardı. Fakat çaresizlik içinde ve hasretle 
bağlarına bakarak, onlan geride bıraktılar. 

11. Burada, Benu Nadirden alınıp, İslâm Devletinin eline geçen 
mal ve mülk hakkındakl hükümler vazedilmiştir. 7. ayetten 10. aye¬ 

te kadar elegeçen mülkün nasıl idare edileceği anlatılmıştır; zira ilk 
kez bir bölge Islâm Devleti nin eline geçmişti ve gelecekte de daha 
pek çok bölge İslâm Devletinin yönetimine dahil olacaktı. Bu bakım¬ 

dan önce fethedilen arazi hakkmdaki yasa açıklanmıştır. Burada 
"Allah'ın o ülke halkından Rasûlü'ne devrettiği şeklindeki İfade¬ 
ye dikkat etmek gerekir. Bu ifadeden söz konusu toprak ve mülkün, 
Allah'a isyan edenlerin hakkı olmadığı anlamı çıkmaktadır. Şayet 

onların tasarrufu altındaysa, onlar sahibinin elinden malını alan 
hain memurlar gibidirler. Tüm bu mal ve mülkün gerçek sahibi, 
alemlerin Rabbi Allah'a itaat eden ve O nun rızasına uygun kullanan 

kimseler, yani mümin ve salihlerdir. Dolayısıyla savaş sonrasında 
mal ve mülkün kafirlerin elinden çıkıp, Müslümanların eline geçme¬ 
sinin anlamı, bu mal ve mülkün gerçek sahibi olan Allah ın, hain me¬ 
murların elinden bunlan alıp, dürüst memurlanna devretmesi de¬ 
mektir. Bu bakımdan bu tür mal ve mülke, Islâm Hukuku Literatü¬ 
ründe, 'Fey" (Devredilen mallar) denilmiştir. 

12. Yani, bu mal ve mülk, askerlerin savaşarak ellerine geçirdikleri 
türden olmadığı için askerler arasında taksim edilemez. Bu, Allah'ın 
lütfuyla Peygamberlerine devrettiği mallardandır. Dolayısıyla İslâm 
nizamının temsilcisi olan Peygamberini kafirler üzerinde galip kıla¬ 
rak, ona bu mallan devretmiştir. Diğer bir ifadeyle bu mal ve mülk, 
Müslüman askerlerin çabasıyla alınmamıştır. Allah bu mal ve mül¬ 

kü, Hz. Peygamber e, ümmetine, ve O nun ikame ettiği nizama bizzat 
verdiğinden dolayı, bunun keyfiyeti ganimetten farklıdır. Askerlerin 
aralannda paylaşabilecekleri türden de değildir. 

Bu bakımdan İslâm kanunlannda Fey ve Ganimet e ait hükümler 
değişiktir. Ganimet ile ilgili hüküm Enfal: 41 de açıklanmıştır. Yani 
ganimetin beşte biri, ayette beyan edildiği gibi sarfedilmek üzere 
Beyt-ul Mal a verilir. Beşte dördü ise askerler arasında paylaştınlır. 
Fey ile ilgili hüküm, onun askerler arasında paylaştınlamayacağı 
şeklindedir. Fey daha ileride beyan edilecek olan yerlere sarfedilir. 
Bu jki hüküm arasındaki fark, "Onun üzerine ne at, ne de deve sür¬ 
mediniz" ifadesinde açıkça ortaya çıkıyor. Ayetteki at ve deve sürme¬ 
mekten kastolunan, fiili bir savaşın yapılmamış olmasıdır. Dolayı¬ 
sıyla fiili savaş sonunda ele geçen mal ganimet, fiili savaş yapılmak¬ 
sızın ele geçen mallarsa fey hükmüne girer. 

Fey ve ganimet arasındaki fark, söz konusu ayetlerde beyan edil- 
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mişse de, Islâm hukukçulan bu meselenin ayrıntılarına da girmiş¬ 
lerdir. Onlara göre ganimet, sadece savaş sırasında karşı ordudaki 
askerlerden ele geçen menkul mallardır. Bunun dışındaki mallar, 
yani ele geçen ülkenin toprağı, evleri, menkul ve gayrimenkul malla¬ 
rı, ganimet kapsamı dışındadır. Bu görüş Hz. Ali'nin Sa'd bin Ebu 
Vakkas'a Irak'm fethinden sonra yazmış olduğu bir mektuptan alın¬ 
mıştır. Hz. Ali bu mektubunda şöyle demektedir "Askerlerinizin top¬ 
ladığı herhangi bir malı onlar arasında dağıtın. İraklıların işletmekte ol¬ 
dukları arazi ve kanallan ise, kendilerine bırakın. Bunlardan alman gelir 
ise askerlerin alacağı maaşın kaynağı olsun" (Kitab'ul Haraç Ebu Yu¬ 
suf, sh: 24, Kitab'ul-Emval, Ebu Ubeyd, sh. 59, Kitab'ul-Haraç, Yah¬ 
ya bin Adem sh. 27-28, 48). Bu esastan yola çıkarak Haşan Basıl, 
"Düşmandan ele geçen her hangi bir mal askerin, araziler ise tüm 
Müslümanlann hakkıdır." (Kitab'ul-Haraç. Yahya bin Adem, sh. 27). 
imam Yusufa göre, düşmandan ele geçirilen herhangi bir mal (silah, 
hayvanlar, vs.) ganimettir. Beşte biri çıkarılarak, beşte dördü asker¬ 
ler arasında dağıtılır'' (Kitab'ul-Haraç sh. 18) Aynı görüşe Yahya bin 
Adem de kaülmaktadu\ (Kitab'ul-Haraç. sh. 27) Fey ile ganimet ara¬ 
sındaki farkı vurgulayan olaylardan bir diğeri de şudur: Nihavend 
Savaşı sonrasında -ki o zaman Iran, Islâm Devleti nin bir parçası ol¬ 
muştu- ganimet mallarının dağıtımı yapılır. Daha sonra Sahib bin 
Akra isimli bir şahıs iki torba dolusu mücevher bulur. Kalbinde, bu¬ 
nun askerler arasında dağıtılması gereken ganimet mi, yoksa 
Beyt'ul-Mal'a kalacak olan fey mi olduğu konusunda bir şüphe doğ¬ 
duğundan, Medine'ye gelerek, bu meseleyi Hz. Ömer'e arzeder. Hz. 
Ömer de bu mücevherlerin satılarak, parasının Beyt'ul-Mal'a devre¬ 
dilmesine karar verir. Bu hadiseden açıkça anlaşıldığına göre gani¬ 
met, sadece savaş sırasında askerlerin eline geçen mallardır. Savaş 
bitiminde ele geçen mallar, tıpkı gayri menkuller gibi fey hükmünde¬ 
dir. İmam Ebu Ubeyde'ye göre, savaş esnasında düşmandan zorla 
alman herhangi bir mal ganimettir. Savaş bitiminde Dar'ul-lşlâm a 
dahil olan o ülkede ele geçen her malda feydir ve o Dar'ul-Islâm'ın 
tüm üyelerinin vakfı olduğundan ona humus yoktur. (Kitab'ul-Em¬ 
val sh. 254). 

Ganimet bu şekilde sınırlandırıldıktan sonra Müslümanlara inti¬ 
kal etmiş olan gerideki tüm mal, mülk ve arazi iki kısma ayrılabi¬ 
lir: 

a) Savaşmak suretiyle fetholunan ülkelerden ele geçenler. 
b) Barış yoluyla (Bu banş Müslümanların askeri, ruhi vs. güçleri 

dolayısıyla olabilir) teslim olan ülkelerden ele geçenler. 
İslâm hukukçulan arasındaki ihtilaf, birinci kısım mallar hak¬ 

kındadır. İkinci kısma gelince, bu tür malların fey olduğu hususun¬ 
da görüş birliği vardır, zira bunun hükmü açıkça beyan edilmiştir, 
ilerideki sayfalarda birinci kısım ile ilgili şer'î hükümleri ayrıntılı bir 
şekilde ele alacağız. 
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7 Allah’ın o (fethedilen) şehir halkından peygamberine verdiği fey, 

Allah'a, peygambere, (peygamberle) yakın akrabalığı olanlara, yetimle¬ 

re, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir.7 8 * * * * 13 Öyle ki (bu mallar ve servet) 

sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın.14 Pey¬ 

gamber size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakmdınrsa artık ondan 

sakının ve Allah'tan sakınıp-korkun. Şüphesiz Allah, cezası (ikâbı) pek 

şiddetli olandır.15 

8 (Bundan başka bu mallar,) Hicret eden fakirleredir 16ki, onlar, Al¬ 

lah'tan bir fazl (lütuf ve ihsan) arayıp, Allah'a ve O'nun Resulüne yardım 

ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp-çıkarılmışlardır. İşte 

bunlar, sadık olanlar bunlardır. 

AÇIKLAMA 

13. önceki ayetlerde, bu malların ganimet olarak askerler arasın¬ 
da paylaştınlmasının nedenleri ve bu hükmün niçin ganimetten 

farklı olduğu beyan edilmişti. Şimdi ise bu malların kimlerin hakkı 
olduğu açıklanmaktadır. 

Burada ilk olarak, birinci hissenin Allah ve Rasulü'ne ait olduğu 
vurgulanmıştır. Hz. Peygamber in (s.a) bu konuda nasıl davrandığı¬ 
nı Malik bin Evs bin el-Hadsan, Hz. Ömer'den şöyle rivayet etmiştir. 
Hz. Peygamber Fey den kendisi ve ailesi için, nafaka alıyor, geri ka- 
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lanını da silah ve binek hayvanlan için harcıyordu." (Buhari, Müs¬ 
lim, Müsned-i Ahmed, Neseî, Tirmizi) Hz. Peygamberin vefatından 
sonra, İslâm davası yolunda sarfolunması için tüm Fey, Beyt'ul- 

Mal'a intikal etmiştir. İmam Şafii'den nakledilen bir görüşe göre, Hz. 

Peygamber in hissesi, kendisinden sonra gelen İslâm halifeleri için¬ 
dir. Zira Hz. Peygambere o hisse İmam olması nedeniyle ayrılmıştır. 

Peygamber olduğu için değil. Ancak Şafii mezhebi fakihlerinin görü¬ 
şü de. Cumhurun görüşü gibi bu hissenin Müslümanlann dini ve 
toplumsal yararlan doğrultusunda kullanılması ve her hangi bir 
kimseye mahsus kıhnmaması şeklindedir. 

İkinci hisse akrabalar içindir. Yani Hz. Peygamber in akrabalarına 
(Benu Haşim ve Benu Muttalib) aittir. Bu hisse, Hz. Peygamber e, O, 
hem ailesini, hem akrabasını geçindirmekle mükellef olduğu ve 
muhtaçlara yardım etmesi gerektiği için aynlmıştır. Ancak Hz. Pey- 
gamber'den sonra bu müstakil bir hisse olarak kalmadı. Fakirler, 
yetimler, yolcular ve bunlann yanısıra Benu Haşim ve Benu Mutta¬ 
lib in muhtaçlannın sorumluluğundan Beyt'ul-Mal ve Islâm Devleti 
mesul olmuştur. Fakat Benu Haşim ve Benu Mattalib'ten muhtaç 

olanların hakkı, diğer muhtaç Müslümanlannkinden önemlidir, zi¬ 
ra onların zekattan paylan yoktur. İbn Abbas'tan rivayet olunduğu¬ 
na göre, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde bu iki 

hisse yürürlükten kaldınlmıştır. Sadece diğer üç hisse sahipleri, ya¬ 
ni fakirler, yetimler ve yolda kalmışlar Fey den pay almaya hak sahi¬ 

bi görülmüşlerdir. Hz. Ali de kendi döneminde selefleri gibi hak iddia 
etmiştir. İbn Ishak'ın İmam Muhammed el-Bakır'dan naklettiği bir 
rivayete göre. Hz. Ali'nin görüşü, ehli beyte verildiği gibi. Fey den Hz. 
Peygamber in akrabalanna da verilmesi şeklindeyse de. O, Hz. Ebu¬ 
bekir ile Hz. Ömer'in görüşüne muhalefet etmek istememiştir. Ha¬ 

şan bin Muhammed bin Hanefiye, Hz. Peygamber den sonra iki hisse 
hakkında ihtilaf olduğunu, bazılarının birinci hissenin Halifeye, 
İkincisinin Hz. Peygamberin akrabalanna verilmesi gerektiğini; ba- 

zılannm da ikinci hissenin halifenin akrabalanna verilmesi gerekti¬ 
ğini savunduklanm, ama sonunda her iki hissenin de Allah yolunda 
cihad için sarfedilmesine karar verildiğini ve bu hususta icma vaki 
olduğunu söylemektedir. Ata bin Sahib in rivayet ettiğine göre, Hali¬ 
fe Ömer bin Abdülaziz, kendi halifeliği zamanında Hz. Peygamber in 

(s.a) ve akrabalannın hissesini, Benu Haşim'e veriyordu, imam Ebu 
Hanife ve Hanefi fakihlerinin çoğuna göre, Huîefa-i Raşidin'in tatbi¬ 
katı daha doğrudur. (Kitab'ul-Haraç, Ebu Yusuf, sh: 19-21) İmam 
Şafii'ye göre, gerçekten Haşimi veya Muttalib! olduğu bilinen bir 

kimseye zengin olsun olmasın bu hisseden pay verilir. (Muğni’ul- 
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Muhtaç) Hanefilere göre, bunların arasında sadece muhtaçlara ve¬ 
rilmelidir. Ama onların hakkı başkalarından daha önce gelir. 

(Ruh'ul-Meani) 
İmam Malik e göre bu, İslâm Devleti nin çözeceği bir meseledir ve 

o nasıl davranacağı konusunda zorlanamaz. Devlet kendi münasip 
gördüğü yerde sarfeder. Ancak Hz. Peygamber in akrabalarına önce¬ 

lik tanınır. (Haşiyet ud-Dusuki) 
Geriye kalan üç hisse hakkında İslâm hukukçuları arasında ihti¬ 

laf yoktur. Ancak İmam Şafii, diğer üç imama muhalefet ederek 
Fey in 5 eşit bölüme ayrılması gerektiğini söyler. Onun sıralamasına 
göre. Müslümanların umumi menfaati için beşte bir, Benu Haşim ve 
Benu Muttalib'e beşte bir, beşte bir yetimlere, beşte bir fakirlere ve 

beşte bir de yolda kalmışlara verilmelidir. Diğer üç imam bu taksi¬ 
matın aksine. Fey'in tümünün Müslümanların umumi menfaati için 

kullanılması görüşündedirler. (Muğni'ul-Muhtaç) 
14. İslâm toplumunun veya devletinin ekonomik politikasının te¬ 

melini teşkil eden kurallardan biri de, Kur an ın vazettiği bu önemli 
esastır. Yani zenginlik tüm topluma yayılmalıdır. Servet sadece zen¬ 
ginler arasında dolaşmamak veya zenginler günbe gün daha da zen¬ 
ginleşirken, fakirler daha da fakirleşmemelidirler. Kur an sadece 

mücerret (soyut) bir prensip ortaya koymakla kalmamış, bunun ya- 
nısıra faizi haram kılıp, zekatı emretmiştir. Aynca ganimetlerden 
beşte birinin verilmesini emrederken sadakaya ek olarak tekrar tek¬ 
rar. çeşitk kefaretler vasıtasıyla zenginliğin akışınm fakirler tarafına 
olması için infak edilmesini telkin etmiştir. Yine her vefat edenin bı¬ 
raktığı servetin en geniş kitleye yayılmasını sağlayacak bir veraset 
hukuku ihdas etmiştir. Ahlâki bakımdan cimrilik kötülenirken, cö¬ 

mertlik fazilet olarak nitelenmiştir. Zenginlere mallarında fakirlerin 
payı olduğu ve bu pay m hayrat olarak değil, onların hakkı olarak ve¬ 

rilmesi gerektiği bildirilmiştir. Fey hakkında emredilen kanuna gö¬ 
re, onun bir kısmı toplumdaki fakir ve muhtaçlara yardım olarak 

kullanılmalıdır. Burada İslâm Devleti nin en önemli gelir kaynağının 
biri zekat, diğerinin Fey olmak üzere iki tane olduğuna dikkat edil¬ 
melidir. Zekat, tüm Müslümanlardan belli bir miktar üzerindeki ser¬ 
maye, hayvanlar, ticari mal ve zirai gelirden alınır. Buradan elde edi¬ 
len gelir fakirlere harcanır. Fey ile birlikte cizye, haraç ve diğer tüm 
gelirler Müslüman olmayanlardan alınır ve elde edilen gelirlerin bü¬ 
yük bir bölümü yine fakirlere dağıtlıır. Bu gerçek, İslâm Devleti nin 

gelir ve giderlerinin (bütçenin) ve genel olarak tüm mali ve iktisadi 
ilişkilerin, gelir kaynaklan üzerinde zenginlerin tekel kuramayacak¬ 
tan ve servetin akışının fakirlerden zenginlere değil, zenginlerden fa- 
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kirlere akacağı bir biçimde düzenlenmesi gerektiğine açık bir delil¬ 
dir. 

15. Bu ifade. "Benu Nadir in mallan ile ilgili olarak vanlan karan ve 
yapılan taksimi hiç sorgu sual etmeksizin kabul edin. Şayet Rasul 
sizlere birşeyler vermişse alın, yasakladığından da kaçının" anlamı¬ 
na gelir. Buradaki hüküm umumidir ve sadece Fey'in taksimatı ile 
sınırlı değildir. Asıl maksat, tüm ilişkilerde Hz. Peygamber in (s.a) 
emirlerine teslim olunmasıdır. Nitekim burada, "Rasul size ne ver¬ 
diyse onu alın" denirken, cümlenin devamında "size neyi vermediy- 
se" değil "neyi yasakladıysa ondan kaçının” şeklincfe bir ifade kulla¬ 
nılmıştır. Bu hüküm sadece Fey'e ait malların paylaşımını ihtiva et¬ 
seydi, o zaman "neyi vermediyse" denilirdi. Fakat aksine "neyi ya- 
sakladıysa" denilmesinden anlaşıldığına göre, kastolunan Hz. Pey¬ 
gamberin emir ve yasaklarına uyulmasıdır. Nitekim, aynı hususta 
Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber, "Size em¬ 
rettiğim bir şeyi mümkün olduğunca uygulamaya çalışın, yasakla¬ 
dığım bir şeyden de kaçının." demiştir. (Buhari, Müslim) Ibn Mesud 
ile ilgili olarak nakledilen bir rivayette o hutbede bir defasında, "Al¬ 
lah şöyle şöyle elbise giyen kadınlan lanetlemiştir" der. Onun bu 
hutbesini dinleyen bir kadın, kendisine gelerek "Bu söylediğini nere¬ 
den aldın, ben bu dediklerini Kuranda görmedim" deyince, îbn Me¬ 
sud, "Şayet sen Kur an ı dikkatlice okumuş olsaydın muhakkak onu 
bulurdun, sen bu ayeti (Haşr: 7) hiç okumadın mı?" diye cevap verir. 
Kadın, "Evet okudum" deyince de Ibn Mesud "Rasulullah böyle dav¬ 
ranmayı men etmiş ve böyle davranan kadınlara Allah'ın lanet ettiği 
haberini bize vermiştir" der, kadın da. "Evet şimdi anladım" şeklinde 
karşılık verir. (Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, Ibn Ebi Hatim) 

16. Burada. Mekke'nin ve Arabistan'ın diğer bölgelerinden, sırf 
Islâm'ı kabul ettikleri için sürgün edilen veya hicrete zorlanan kim¬ 
seler kastolunmaktadır. Benu Nadir in topraklan ele geçmeden ön¬ 
ce, bu Muhacirlerin kendilerini geçindirecek müstakil bir geçim kay¬ 
nakları yoktu, şimdi verilen hükme göre ele geçen bu mallarda ve 
ilerde yine bu şekilde ele geçecek olanlarda fakirlerin, yetimlerin ve 
yolda kalmışların yanısıra bu Muhacirlerin de hakkı vardır ve onlara 
da yardım edilmelidir. Çünkü onlar, Allah ve Rasulü için hicret et¬ 
mek zorunda kalarak Dar'ül-lslâm a gelmişlerdir. Bu hüküm gere¬ 
ğince Benu Nadir in topraklarından bir hisse de Muhacirlere verile¬ 
rek Ensar'ın, muhacir kardeşlerine yardım için verdiği bahçeler ken¬ 
dilerine iade edilmiştir. Fey'deki bu hissenin sadece o dönem Muha¬ 
cirleri için geçerli olduğunu düşünmek doğru değildir. Gerçekte bu 
hüküm, kıyamete değin ülkesini terk ederek Dar ul-Islâm'a hicret 
etmeye mecbur olan her Müslüman muhacir içindir. Çünkü, Islâm 
devletinin görevlerinden birisi de, onlara kendi kendilerine geçimle¬ 
rini temin edebilecekleri ortamı sağlamak olduğundan. Zekât ın dı¬ 
şında onlara Fey'den de yardım edilebilir. 



210 TEFHİMU'L KURAN 59 / Haşr Suresi 

9 Kendilerinden önce o yurdu (Medine'yi) hazırlayıp imanı (gönülle¬ 

rine) yerleştirenler9 10 * * * * * * 17 ise, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara ve¬ 

rilen şeylerden dolayı da içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Ken¬ 

dilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih 

ederler. Kim nefsinin 'cimri ve bencil tutkularından' korunmuşsa, işte 

onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.18 * 

10 Bir de onlardan sonra gelerler,20 derler ki: "Rabbimiz, bizi ve biz¬ 

den önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman 

etmiş olanlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şef¬ 

katlisin, çok esirgeyicisin."21 

AÇIKLAMA 

17. Burada kastolunan Ensardır. Yani, Fey'de yalnız Muhacirlerin 
değil, önceden İslâm yurdunda oturanların da hakkı vardır. 

18. Burada Ensar tarif edilmektedir. Muhacirler, Mekke'den ve di¬ 
ğer bölgelerden hicret ederek Medine'ye geldiklerinde Ensar Hz. Pey- 
gamber'e Ya Rasulallah, tüm bağ, bahçe ve tarlalarımız emrine ha¬ 
zırdır, bunlan biz ve Muhacir kardeşlerimiz arasında paylaştır" de- 
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diklerinde, Hz. Peygamber. "Bunlar çiftlikten anlamazlar, çünkü 

geldikleri yerlerde bu tür işler yapmamışlardır. Bağ ve bahçelerinizi 

sizlerin işleyip, onlara da hisse vermeniz mümkün olmaz mı?" der. 

Ensar da "İşittik ve itaat ettik" diye cevap verirler. (Buhari. İbn Cerir) 

Bunun üzerine Muhacirler, "Bu kardeşlerimiz kadar fedakâr kimse¬ 

ler görmedik, öyle ki onlar kendi tarlalarını işleyip, bize hisse vere¬ 

cekler ve bundan dolayı tüm sevabı onlar alacaklar" der ve Hz. Pey¬ 

gamber, "Onlan övdüğünüz ve onlar için hayır duası ettiğiniz sürece 
sizler de Allah'tan mükafat alırsınız" diye cevap verir. (Müsned-i Ah- 

med) Benu Nadirin topraklan fethoîunduktan sonra Hz. Peygamber 

şöyle der: "Şimdi, yeni bir imkân meydana gelmiştir. Şayet isterseniz 

sizin topraklannızla Yahudilerin bıraktıklan topraklan birleştire¬ 

rek, sizlerle Muhacirler arasında yeniden paylaştırabiliriz. Şöyle de 

olabilir; sizin topraklannızı iade eder, Yahudilerin bıraktıklan top¬ 

raklan da Muhacirler arasında paylaştırırız." Bunun üzerine Ensar, 

"Biz kendi arazilerimizi geri alalım ve Benu Nadirin bıraktıklan top- 

raklann hepsini de Muhacirlere verelim" deyince Hz. Ebubekir, "Ey 

Ensar, Allah sizlerden razı olsun ve sizlere hayırlı mükafatlar versin" 

diye mukabelede bulunur. (Yahya b. Adem. Belazuri) Böylece Benu 

Nadirin topraklan Ensar'ın nzası ile Muhacirler arasında paylaştı- 

nlmıştır. Ensar'dan sadece Hz. Ebu Dücane ve Hz. Sehl bin Hanife 

(bazı rivayetlere göre ise de Hz. Haris bin Simme’ye) hisse verilmiştir. 

Çünkü bu sahabiler çok fakirdiler... (Belazuri, İbn Hişam, Alusi) Ay¬ 

nı fedakârlığı Ensar, Bahreyn feth olunduğunda da yapmışlardır. 

Hz. Peygamber ele geçen bu bölgeyi Ensar'a vermeyi istiyordu, ama 

Ensar, "Ya Rasulallah Muhacir kardeşlerimizin de bizim kadar malı 

olana değin biz hiç bir şey almayız" demişlerdi. (Yahya b. Adem) Al¬ 

lah, Kur an da Ensar'ın işte bu fedakarlığını övmüştür. 

19. Buradaki kelime, "Korunursa" değil, "Korunmuşsa" şeklinde 

anlaşılmalıdır. Çünkü Allah'ın yardımı olmaksızın, insan kendi kuv¬ 

vetiyle kalbinin darlığından kurtulamaz. Ancak Allah'ın nimetini 

nasip ettiği kimseler bu meziyeti elde ederler. "Şuhha", Arapça'da 

hasislik, cimrilik için kullanılır. Ancak bu kelime, "Nefse izafe edilir¬ 

se, anlamı çok daha kapsamlı olur. Yani böyle bir kimse, dar görüş¬ 

lü, korkak, hased eden, pinti, hodbindir. Cimriden daha geniş an¬ 

lamlan kapsar. Hatta cimriliğin sebebidir denilebilir. Bu özelliğe sa¬ 

hip olan insanlar, başkalarının hakkını kabul etmedikleri gibi, onla- 

nn haklannı vermekten kaçınır, öyle ki, o güzel hasletlere sahip bir 
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insanın o güzelliğini itiraf etmek dahi istemez. Dünyadaki her şeyin 

kendisinin olmasını ve başka hiç kimsenin eline geçmemesini arzu¬ 

lar. Başka bir kimseye bir şey vermek bir yana, başkasınm diğer bir 

kimseye birşey vermesini bile istemez. O, hırsı dolayısıyla kendi hak¬ 

kına razı olmadığı gibi, başkalarının hakkına da el uzatır. En azın¬ 

dan çevresindeki iyi olan her şeyin kendisinin olmasını ve başkaları¬ 

nın ondan yararlanmamasını ister. Bu yüzden Kur an, bu tür kötü 

özelliklerden kurtuluşu "Felâh" olarak nitelemiştir. Hz. Peygamber, 
bu tür kötü özellikleri insanların en kötü sıfatlarından biri saydığı 

gibi, bunu bozgunculuğun kaynağı olarak nitelemiştir. Cabir b. Ab¬ 

dullah’tan rivayet olunduğuna göre. Hz. Peygamber, "Şuhha'dan şa¬ 

kulin, çünkü şuhha önceki toplundan helak etmiştir, bu yüzden bir¬ 

birlerinin kanını dökmüşler ve mukaddes değerleri çiğnemişlerdir" 

demiştir. (Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, Beyhaki). Abdullah 

İbn Amr'ın rivayetinde lafızlar şu şekildedir: "Şuhha onların kalbini 

zulme teşvik etti, onlar da zulmettiler. Ahlaksızlığa teşvik etti, onlar 

da ahlaksızlık ettiler. Akrabalık bağlarını kesmeyi emretti, onlar da 

kestiler." (Müsned-i Ahmed, Neseı, Ebu Davud). Ebu Hureyre'den ri¬ 

vayet olunduğuna göre, "îman ve nefsin şuhhası bir arada olmaz." 

(İbn Ebi Şeybe, Neseî, Beyhaki, Hakim). Said bin Hudri'nin Hz. Pey¬ 

gamberden rivayet ettiğine göre, "İki özellik bir Müslümanda olmaz: 

Cimrilik ve kötü ahlâk." (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud) İslâm'ın bu 

emrinin sonucunda fert fert ele almasak bile, genelde Müslümanla¬ 

rın en cömert toplumlar olduklarını söyleyebiliriz, öyle ki, en hasis 

ve cimri bir millete mensup bir Müslüman ile Müslüman olmayanlar 

arasında çok büyük bir fark vardır. Bu, kuşkusuz İslâm'ın ahlâk öğ¬ 

retisinin bir hareketidir, başka şekilde izah edilemez. 

20. Buraya kadar. Fey ile ilgili kanunlarda Fey'in Allah a, Rasulü- 

ne, Rasul'ün akrabalarına, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara, 

Muhacirlere, Ensara ve kıyamete kadar gelecek tüm Müslüman ne¬ 

sillere ait bir hak olduğu beyan edilmiştir. Kur an in bu önemli yasa¬ 

sı ışığında Hz. Ömer (r.a) Irak, Şam ve Mısır'ın fethi sonrasında ele 

geçen mülk ve arazi ile oranın eski yöneticilerinin mal ve mülkleri 

hakkında bu şekilde karar vermiştir. Bu ülkeler fetholunduktan 

sonra, bazı ileri gelen sahabiler, örneğin Hz. Zübeyr, Hz. Bilal, Hz. 

Abdurrahman bin Avf ve Hz. Selman-ı Farisî ele geçen mal ve mül¬ 

kün ganimet olarak askerlere dağıülması gerektiğini savunmuşlar¬ 

dır. Onlar bunun Haşr Suresi ndeki tanıma girdiğini sanıyorlardı. 
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Çünkü Müslümanlar bunlan ele geçirmek için atlan ve develeri koş- 

turmuşlardır. Bu bakımdan savaşmadan teslim olan şehir ve bölge¬ 

lerin dışındakilerin ganimet tanımına girdiğini düşünüyorlardı. Bu 

hükme göre, bu bölgelerin arazisinin ve halkının beşte biri, Beyt'ul- 

Mal'a verildikten sonra geriye kalan beşte dördün askerler arasında 

paylaştmiması gerekiyordu. Ancak bu görüş, şu nedenlerden dolayı 

doğru değildir. Hz. Peygamber in hayatında bile, fetholunan bölgele¬ 

rin arazisi ve halkı ganimet gibi, beşte biri Hz. Peygamber alıp, beşte 

dördün askerler arasında paylaştınlmamıştır. Bu konuda iki örnek 

vardır. Birincisi Mekke'nin Fethi, İkincisi Hayber'in Fethi. Mekke ele 

geçtikten sonra Hz. Peygamber herşeyi oranın halkına bırakmamış¬ 

tır. Hayber'e gelince Beşir bin Yasar dan rivayet olduğuna göre, Hz. 

Peygamber Hayber'i 36 parçaya bölüp, içinden 18 parçayı toplumsal 

zorunluluk dolayısıyla vakfetmiş ve geri kalanı askerler arasında 

paylaştırmışlar. (Ebu Davud, Beyhaki, Kitab'ul-Emval, Ebu Ubeyd; 

Kitab’ul-Haraç, Yahya bin Adem; Fütuhu'l-Buldan, Belazuri; Fet- 

hu'l-Kadir, İbn'ul-Humam) Hz. Peygamber in bu tatbikatından an¬ 

laşıldığına göre, bir arazi savaş sonucunda bile ele geçmiş olsa gani¬ 

met sayılmayabilir. Aksi takdirde Hz. Peygamber nasıl olur da Mek¬ 

ke'yi ve halkını aynen bırakıp, Hayber in beşte birini değil de, yarısı¬ 

nı Beyt ul-Mal'a alabilirdi? Bu bakımdan uygun gördüğü şekilde 

davranmanın döneminin imamının hakkı olduğu sünnet ile sabittir. 

İsterse onlan askerler arasında paylaşürabilir, isterse Mekke örne¬ 

ğinde olduğu gibi orayı halkın kendisine bırakabilir. 

Ancak Hz. Peygayber döneminde pek fazla ülke ele geçmediği için, 

mesele ayrıntılı bir şekilde açığa çıkmamıştır. Hz. Ömer döneminde 

büyük ülkeler ele geçtiğinden, sahabiler ele geçen mülkün Ganime¬ 

tin mi, Fey'in mi kapsamına girdiği hususunda tereddüt etmişlerdir. 

Örneğin Mısır'ın fethinden sonra Hz. Zübeyr, tüm ülkenin Hz. Pey¬ 

gamberin Hayber'i paylaştırdığı gibi taksim edilmesi gerektiğini tek¬ 

lif etmiştir. Yine Şam ve Irak fetholunduğunda Hz. Bilal, tüm arazi¬ 

nin askerler arasında ganimet şeklinde dağıtılmasında ısrar etmiş¬ 

tir. (Kitabu'l-Haraç, Ebu Yusuf] Diğer yandan Hz. Ali, bu arazilerin 

onu işleyenlere bırakılıp, gelirinin Müslümanlara verilmesi görü¬ 

şündeydi. (Ebu Yusuf, Ebu Ubeyd). Musa bin Cebel e göre, bu mül¬ 

kün böyle dağıtılması halinde çok kötü sonuçlar doğabilirdi. Yani 

büyük topraklar sayılı bir grubun, birkaç kişinin eline düşer, onlann 

ölümünden sonra da bu mallar varislerine kalır ve onca arazinin sa- 
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hibi bir kadın veya bir erkek olabilirdi. Sonuçta da gelecek nesillere 

bir şey kalmayacağı için onlann ihtiyaçları güçlükle giderilecektir. 

Üstelik Islâm topraklarının sınırlarını korumak için yapılan harca¬ 

malar nasıl karşılanacaktır? O halde bu topraklar, gelecek nesillerin 

de, şimdiki nesillerin de menfaatlerinin zedelenmeyeceği bir şekilde 

dağıülmalıdır. (Ebu Ubeyd, sh. 59, Feth'ul-Bari, cilt: 6, sh. 138) Hz. 

Ömer, ırak paylaştınldığında kişi başına 2-3 köle düşeceğini hesap¬ 

lamıştır. (Ebu Yusuf, Ebu Ubeyd). Hz. Ömer bu toprakların taksim 

edilmemesi gerektiğine kanaat getirdikten sonra, kendisine itiraz 

edenlere, "Siz kendinizden sonra gelenlere hiçbir şeyin bırakılma¬ 

masını ister misiniz?" demiştir. (Ebu Ubeyd) "Bizden sonra gelecek 

olan Müslüman nesil, tüm arazi ve kölelerin, önceden veraset olarak 

bazı kimselere kaldığını görecektir. Bu ise kesinlikle doğru değildir" 

(Ebu Yusuf) "Sizden sonra gelecek olan Müslümanların durumu ne 

olacak? Endişe ediyorum ki, ben bunları paylaştınrsam, siz su için 

bile birbirinizle savaşırsınız" (Ebu Ubeyd) "Şayet ben gelecek nesille¬ 

ri düşünmemiş olsaydım fetholunan ülkeleri, Hz. Peygamber in pay¬ 

laştırdığı gibi taksim ederdim" (Buhari, Muvatta, Ebu Ubeyd) "Hayır 

bu, gayrimenkul bir maldır. Ben bunu hem askerler hem de diğer 

Müslümanların ihtiyaçları için muhafaza edeceğim" (Ebu Ubeyd) 

Bu cevaplara rağmen, birçok Müslüman ikna olmamış ve Hz. 

Ömer’e "sen zulmediyorsun" demeye başlamışlardı. En sonunda Hz. 

Ömer, Şurayı toplayarak, meseleyi onlara arzeder. Hz. Ömer, Şura 

karşısında şöyle konuşmuştur: "Ben sizleri şu husus için çağırdım. 

Taşıdığım bu emaneti bana teslim eden ve idaresini veren sizlersiniz. 

Ben de sizlerden biriyim. Sizler Hakkı ikrar etmiş kişilersiniz. Görü¬ 

şüme katılmanız veya itiraz etmeniz sizin hakkınızdır. Zaten ben, be¬ 

ni körü körüne taklit etmenizi ve görüşüme uymanızı istemiyorum. 

Siz de Hakkı söyleyen Allah'ın Kitabı nı okuyorsunuz. Allah a yemin 

ederim ki, söylediklerimden haktan başka bir şey kastediyor değilim 

(...) Sizler, haklarını vermediğimi ve kendilerine zulmettiğimi iddia 

eden kimseleri de dinlediniz. Oysa ben zulmetmekten Allah'a sığını¬ 

rım. Bende hakkı olanın hakkını vermediğim takdirde bir gasıp ol¬ 

muş olurum. Ancak ben,.Iran Kisrası'nın ülkesinden sonra, bu ka¬ 

dar büyük başka bir ülkenin fethedileceğini sanmıyorum. Allah 

İranlIların mal, mülk ve topraklarını bize nasip etti. Askerlerimizin 

elde ettiği ganimetten beşte birini aldıktan sonra, gerisini aralarında 

paylaştırdım. Taksim edilmemiş bazı ganimet mallan var, onlan da 
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paylaştırmayı düşünüyorum. Ancak arazileri ve işleticilerini taksim 

etmemek görüşündeyim. Çünkü o arazilerden bize devamlı ödeye¬ 

cekleri haraç ve işleticilerden cizye almak istiyorum. Şimdiki 

Müslümanlar, askerler, Müslümanların çocukları ve gelecek 

Müslüman nesiller için bunu Fey olarak elde tutmak istiyorum. Sı¬ 

nırlan korumak için, sürekli askerlere ihtiyacımızın olduğunu ve 

Irak, Şam. Küfe, Basra, Mısır gibi büyük vilayetlere de sürekli asker¬ 

ler gerektiğini ve tüm bunlara maaş vermek durumunda olduğumu¬ 

zu sizler de görüyorsunuz. Şayet bu topraklan ve işleticileri paylaştı- 

nrsam, bütün bunlann masraflannı nasıl karşılayacağız?" 

Bu münazara iki üç gün devam etti. Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha, 

Hz. Abdullah ibn Ömer, Hz. Ömer'in görüşünü destekliyorlardı ama, 

kesin bir karara varamamışlardı. En sonunda Hz. Ömer, Allah ın Ki- 

tabı ndan bir delil bulunduğunu açıklayarak, Haşr Suresi ni 6. aye¬ 

tinden 10. ayetine kadar okumuştur. "Allah'ın bağışladığı mülkün, 

sadece içinde yaşadıklan dönemdeki kimselere değil, gelecek nesil¬ 

leri de kapsadığından dolayı fethedilen ülkeleri fethedenlere dağıtıp, 

ondan sonra gelenlere birşey bırakılmamasının bu delile ters düşe¬ 

ceğini öne sürmüştür. Aynca Allah Teâlâ Ta ki o mal sizden sadece 

zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın" diye buyurmuştur. 

Fakat şimdi biz bu topraklan, fetheden askerlere dağıtırsak, mülk 

sadece zenginler arasında dolaşır ve diğerlerine birşey kalmaz" Bu 

delil herkesi ikna etmiş ve tüm fetholunan ülkelerin Müslüman üm¬ 

metinin Fey'i olduğu konusunda icma hasıl olmuştur. Toprağın, 

onu işletenlerin eline bırakılacağına ve kendilerinden haraç ve cizye 

alınacağına karar verilmiştir. (Kitabu'l Haraç, Ebu Yusuf sa: 23-27- 

35, Ahkamu'l Kur an, el-Cassas) 

Bu karara göre, fetholunan ülkelerin topraklan tüm ümmetin 

malı, araziyi işletenler ise ümmetin kiracılan gibi olmuştur. Onlar, 

Islâm Devleti nin belirlediği bir miktarda vergi ödeyeceklerdir. Böy- 

lece bu topraklan işletenler, bunlan miras olarak bırakma veya sat¬ 

ma haklarına sahip olmuşlardır. Ancak arazinin asıl sahibi yine de 

ümmettir, imam Ebu Ubeyd, Kitabu'l Emval adlı eserinde Hz. 

Ömer'in Irak topraklarını, işletenler üzerine bıraktığım, onlara cizye 

ve haraç koyduğunu söylemektedir. (Sayfa. 57). Yine sa: 84 de 

İmam ın, (yani İslâm Devlet Başkanımn) fetholunmuş ülkelerin top- 

raklannı işleyenlerin eline bırakması halinde, onlann bunu miras 

olarak bırakma veya satma hakkına sahip olduğunu söylemekte- 
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dir. 

Ömer bin Abdülaziz döneminde Şa'bi'ye, ' İraklılarla bir antlaş¬ 

man var mı?" diye sorulduğunda. O, "Antlaşma yok ama onlar haraç 

vermeyi kabul ettikten sonra bu bir antlaşma sayılır" demiştir. (Ebu 

Ubeyd sa: 49, Ebu Yusuf sa: 28) Hz. Ömer döneminde Utbe bin Fer- 

kad Fırat Nehri kenarında bir parça arazi satın aldığını söyleyince 

Hz. Ömer "Bu arazinin asıl sahibi bunlar (Muhacirler ve Ensarfdır." 

demiştir. Hz. Ömer’e göre arazinin gerçek sahibi Müslümanlardı. 

(Ebu Ubeyd sa: 74) 

Bu karar gereğince, fetholunan ülkelerin toprakları tüm 

Müslümanlanndır. 

a) İslâm Devleti nin bir banş sonucunda eline geçen arazi ve top¬ 

raklar: 

b) Bir ülkeden savaşılmaksızın Eman karşılığında alman fidye, 

haraç ve cizye; 

c) Sahihlerinin bırakarak kaçtığı terk edilmiş mülk ve araziler; 

d) Sahibinin vefat ettiği ve varisinin bulunmadığı mallar: 

e) Daha önceden kimsenin sahib olmadığı topraklar; 

1) Sahibinden cizye ve haraç alınan topraklar; 

g) Önceki hükümdarların sarayları, mallan ve mülkleri; 

h) önceki devletlerin mallan ve mülkleri. 

Aynntı için bkz. (Beda'iu s-Senayi cild: 7 sa: 116-118, Kitab'ul- 

Haraç, Yahya bin Adem sa: 22-64, Mugni'ul-Muhtaç cild. 3, sa: 93, 

Haşiyet'ud Dusûkîcild. 2, sa: 190, Gayet'ul-Muhtehi cild. 1 sa: 467- 

471) 

Sahabe bu mallann Fey olduğuna ittifak ile karar vermiş oldu¬ 

ğundan fakihler arasında bazı konularda görüş aynlıklan varsa da 

prensip itibariyle bir ihtilaf bulunmamaktadır. Bu ihtilaflan aşağıda 

kısaca arzettik. 

Hanelilere göre, fetholunan ülkelerin topraklan hakkında İslâm 

Devleti (fıkhı literatürde İmam) yetki sahibidir. O, Beyt'ül-Mal için 

beşte bir alıp, gerisini askerler arasında paylaştırabilir veya isterse 

onlan sahiblerinin eline bırakır ve kendilerinden cizye ile haraç alır, 

imam ın bu şekilde davranması halinde bu mülk, Müslümanlann 

vakfı sayılır. (Beda'iü's-Senayi, Ahkamu’l Kur an, Cassas, Hidaye, 

Fethul Kadir) Aynı görüşü lbni Mübarek, Süfyan-ı Sevri'den nakle¬ 

der. (Yahya b. Adem ve Ebu Ubeyd) 

Malikilere göre, Müslümanlann fethettikleri araziler kendiliğin- 
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den.vakıf haline gelir. Bu toprakların vakıf olması için ne İmam ın iz¬ 

ni. ne de askerlerinin rızası gerekir. Malikiler. bunun yanışım sade¬ 

ce arazilerin değil, binaların da Müslümanların vakfı olduğu görü¬ 

şündedirler. Ancak İslâm Devleti binalardan kira almaz. (Haşiyet- 

ud-Dusukî) 

Hanbeliler, savaşanlar arasında mülkü paylaştırmak veya 

Müslümanlara vakfetme İmam ın yetki sahibi olduğunda Hanefiler 

ile ittifak halindedirler. Ele geçen ülkelerdeki binaların vakıf olduğu 
ve onlardan kira alınmayacağı konusunda da Malikilerle ittifak ha¬ 

lindedirler. (Gayetul-Muntehi). 

Şafıilere göre, fetholunan ülkelerin menkul olan bütün mallan 

ganimet, gayri menkul mallanysa Fey'dir. 

Bazı fakihlere göre. İmam, fetholunan ülkelerin topraklarını vak¬ 

fetmesi halinde askerlerden izin alması gerekmektedir. Bu görüş 

için Hz. Ömer’in Irak ın fethinden önce Cerir b. Abdullah el-Bahli'ye - 

ki onun kabilesi Kadisiyye Savaşı nda ordunun dörtte biriydi- fetih¬ 

ten sonra ele geçen topraklann dörtte birini kendilerine vereceğine 

söz vermesini delil olarak öne sürmektedirler. Gerçekten de toprak¬ 

ların bir bölümü iki sene onların elinde kalmıştır. Fakat Hz. Ömer, 

daha sonra onlara. "Başkalarından da sorumlu olmasa idim eğer, bu 

topraklan sîzlere bırakırdım. Ancak başkalarının da hakkı olduğu 

için sizler bu topraklan iade edin." demiştir. Hz. Cerir'in bu teklifi ka¬ 

bul etmesi üzerine de Hz. Ömer onu seksen dinarla taltif etmiştir. 

(Ebu Yusuf-Ebu Ubeyd) Hz. Ömer'in askerlerden nza aldıktan sonra 

bu araziyi vakfetmiş olması ile istidlal ediyorlar. Ancak fakihlerin ço¬ 

ğunluğu bu delili ikna edici bulmamıştır, zira fetholunan topraklarla 

ilgili olarak askerlerin tümünden nza alınmamıştır. Hz. Ömer'in ka¬ 

rar almadan önce kendisine söz verdiği Cerir b. Abdullah bu konuda 

istisna idi. Hz. Ömer, daha önce ona söz verdiği için kendisinden bu 

nzayı almıştır. Dolayısıyla bu bir kanun olarak vaz edilemez. 

Bazı fakihlere göre vakıf karan sonrasında bile İslâm Devleti diler¬ 

se bu topraklan orduya paylaştırabilir. Bu görüş sahipleri, Hz. 

Ali nin şu görüşünü delil olarak öne sürüyorlar. Bir defasında Hz. Ali 

halka hitap ederken "Birbirinizle savaşmayacağınızdan emin olsay¬ 

dım eğer, fetholunan bu topraklan aranızda paylaştmrdım demiş¬ 

tir" (Ebu Ubeyd. Ebu Yusuf) Ancak, cumhuru ulema bu görüşü de 

kabul etmemişlerdir. Onlara göre fetholunan bir ülkenin arazisin¬ 

den bir kez cizye ve haraç alma kabul edilmişse, artık bu karar değiş- 
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tirilemez. Ayrıca, Hz. Ali'ye atfedilen bu sözü inceleyen İmam Cas- 
sas, Ahkam'ul-Kur'an adlı eserinde bu rivayeti ayrıntılarıyla ele ala¬ 
rak bu sözün Hz. Ali’ye ait olmadığını söyler. 

21. Bu ayet ile asıl kastedilen, Fey'in sadece bugünkü nesilleri de¬ 
ğil, gelecek nesilleri de kapsadığının beyan edilmesidir. Ayrıca bu 

ayette Müslümanlar için ahlâki bir ibret de vardır. Buna göre 
Müslümanların kalbinde diğer Müslümanlar için buğz olmamalı ve 
önceki Müslümanların mağfireti için dua etmelidirler. Onlara lanet 

ve teberra etmemelidirler. Müslümanları birbirine bağlayan şey 
imandır; kalbinde taşıdığı imanı herşeyden daha önemli olduğu bir 
kimse kuşkusuz diğer mü minler için iyilik ister. Böyle bir kimsenin 
kalbinde, başka bir Müslüman için kin, nefret, buğz'a yer yoktur. 

Ancak, imanı zayıflayan ve onun yerine kalbini daha önemsiz şeyle¬ 
rin işgal ettiği kimse, artık başka bir mü min kardeşi hakkında kin ve 
nefret besleyebilir. Bu konuda en iyi örnek Hz. Enes'ten rivayet edi¬ 

len bir hadistir. Bir defasında Hz. Peygamber ardı ardına üç gün 
"Şimdi buraya Cennet ehlinden biri gelecek" der ve her defasında da 
Ensardan bir şahıs gelir. Bunu gören Abdullah b. Amr, bu şahsın 
Hz. Peygamber in sürekli kendisini müjdelemesine sebep olacak 
hangi amelleri işlediğini merak eder. Bu yüzden cennetle müjdelen- 
meyi gerektirecek ne yaptığım görebilmek için o kimse ile üç gece bir¬ 
likte kalır. Ancak onun istisnai hiçbir hareketini göremez. Ve açıkça 
ona "Ey kardeşim, Hz. Peygamber in seni devamlı cennet ile müjdele¬ 
mesine sebep olan ne yapıyorsun" diye sorar. "Benim ne yaptığımı 
sende gördün, ancak bir şey var ki, belki de sebep odur. Ben hiçbir 
Müslümana kin beslemiyor ve Allah'ın nimet verdiği kimseye hased 
etmiyorum" der. 

Bunun anlamı bir Müslümanın, diğer bir Müslümanın sözünde 
veya amelinde hata görmesi halinde onu ikaz etmeyeceği demek de¬ 
ğildir. İman, kişiden, mü'min kardeşinin yanlışına doğru demesini, 
ya da yanlışına yanlış dememesini gerektirmez. Ancak bir şeye delil¬ 
le yanlış demek ve edeple onu açıklamak lazımdır. Ama buğz, nefret, 
kin, gıybet, sövgü ayn şeylerdir. Bir mümine kendi çağdaşlan hak¬ 
kında bile böyle davranmak yakışmazken, vefat etmiş kimselerin ar¬ 
dından bunu yapmak çok daha çirkindir. Çünkü en kötü nefs, ölüle¬ 
ri dahi affetmeye hazır olmayandır. Üstelik hakkında laf söylenen 

kimseler, Hz. Peygamberin ashabıysa bu çok daha kötüdür. * 
O insanlar Hz. Peygamber in ve İslâm'ın en sıkıntılı dönemlerinde 

Islâm nurunu yaymak için fedakârlıklarda bulunmuşlar ve böylece 
Islâm nimeti bize kadar ulaşmıştır. Onların arasında ihtilafların ol¬ 
ması ve bir kısmının haklı, diğer kısmının da hata etmiş olması do- 
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ğaldır. Bir Müslüman sının aşmadan ve makul ölçülerde onların ih¬ 
tilaflarını tartışabilir. Ama bu ihtilafı büyüterek görüşüne kaülma- 
dığı gruba buğz ve nefret etmesi ve diliyle onlara sövmesi Allah'tan 

korkan bir kimsenin yapmayacağı derecede şeni bir harekettir. Bu 
şekilde davranan kimseler "Kötü sözün mü minler hakkında söylen¬ 
mesi yasaklanmıştır. Bizim buğz ettiğimiz kimselere gelince, onlar 
mümin değil münafıktır" şeklinde bir gerekçe öne sürerler. Fakat bu 
gerekçe sözkonusu günahtan daha da çirkindir. Başka bir deyişle 
özürleri kabahatlerini geçmiştir. Kur an in, sonraki müminlerin, ön¬ 
ceki müminlere buğz etmemeleri ve onlara mağfiret dilemelerini em 
reden ayeti, onların yukarıdaki gerekçelerini bertaraf etmek için ye- 
terlidir. Bu ayetlerde arka arkaya üç grup Fey'de hak sahibi olarak 

bildirilmiştir. 1) Muhacirler, 2) Ensar, 3) Onlardan sonra gelen 
Müslümanlar. Onlardan sonra gelen Müslümanlara, önceki mü¬ 
minler hakkında mağfiret istemeleri emredilmiştir. Siyak ve sibak¬ 

tan anlaşıldığına göre önceki müminler. Muhacirler ve Ensann dı¬ 
şında kimse değildir. Yine bu surenin 11. ayetinden 17. ayetine ka¬ 
dar münafıklann kim oldukları da bildirilmiştir. Burada münafıkla¬ 
rın Benu Nadir ile yapılan savaşta Yahudilere cesaret veren kimseler 

oldukları ortadadır. Tam aksine bu savaşta Hz. Peygamb’er'in yanın¬ 
da onlanlar ise müminlerdir. Buna rağmen kalbinde Allah korkusu 

taşımayan bir Müslümanın. onlann mümin olmadığını söylemeye 
cesaret edebilmesi mümkün müdür? Mümkün değildir, zira bizzat 
Allah onlann imarıma şehadet etmiştir. İmam Malik ve imam Ahmed 
bu ayeti delil alarak sahabeyi kötüleyenlerin Fey'de hakkı olmadığı¬ 
nı beyan etmişlerdir. {Ahkamu'l Kuran, Ibn Arabi, Gayetul Munta- 
lıi). Haneliler ve Şafiler bu görüşe katılmamaktadırlar. Çünkü Allah 

Fey'de hak sahibi üç grubun vasıflanın açıklamıştır. Ama bu vasıflar 
şart olarak beyan edilmemiştir. Yani bu şart olmadığı takdirde onla¬ 
ra Fey'den pay verilmeyeceği söylenemez. Muhacirler hakkında, "Al¬ 
lah'ın lütuf ve nzası ile Allah'a ve Rasulüne yardım için her zaman 

hazırdırlar." denmesinin anlamı Muhacirlerden bu vasfa sahip ol- 
mayanlann Fey'den mahrum olacaklan demek değildir. Yine Ensar 

için Muhacirleri sevdikleri, sıkıntı içinde bile olsalar Muhacirlere ve¬ 
rilenlerden ötürü hased etmedikleri bildirilmektedir. Bu Ensardan 
bir Müslümanın Muhacirlerden birine muhabbet beslememesi veya 

Muhacirlere verilenden talep etmesi, Fey'den mahrum kalacağı an¬ 
lamına gelmez. Dolayısıyla 3. grubun vasıflan olarak da kendilerin¬ 
den önce Müslümanlann bağışlanmalan için dua ettikleri ve kalble- 

rinde kin olmamasını diledikleri bildirilmiştir. Bu da Fey'den pay al¬ 
manın şartı değildir, sadece bir sıfattır ve Müslümanlara önceki 
mü minler için nasıl davranacaklan telkin edilmiştir. 



220 TEFHİMUL KURAN 59 / Haşr Suresi 

K > s > < s '*■ 

1^S\^ ®££$X±xSv2 

© 4MAAi*sS />-v\**LJb*** ]>V-a->>M3 
✓ ^ ^ ^ ^ > \ 

11 Münafıklık etmekte olanları görmüyor musun22 ki, onlar. Kitap 

Ehlinden küfre sapan kardeşlerine derler ki: "Andolsun, eğer siz (yurtla¬ 

rınızdan) sürülüpHjıkarılacak olursanız, biz de sizlerle birlikte mutlaka 

çıkanz ve size karşı olan hiç kimseye, hiç bir zaman itaat etmeyiz." Eğer 

size karşı savaşılırsa elbette size yardım ederiz." Oysa Allah, şahidlik et¬ 

mektedir ki onlar, gerçekten yalancıdırlar. 

12 Andolsun, onlar sürülüp çıkarılacak olurlarsa, kendileri onlarla 

birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaşılırsa da kendilerine yardımda bu¬ 

lunmazlar; yardım etseler bile (arkalarına) dönüp-kaçarlar. Sonra kendi¬ 

lerine yardım edilmez. 

13 Herhalde onlann içlerinde 'dehşet ve yılgınlık bakımından' siz, 

Allah’tan (O’na karşı duydukları dehşetten) daha çetinsiniz.23 Bu, ger¬ 

çekten onlann 'derin bir kavrayışa sahip olmamalan'24 dolayısıyla böy- 

ledir. 

AÇIKLAMA 

22. 11. ayetten 17. ayete kadar olan bu bölümde yapılan açıklama¬ 
lardan. bu kısmın ne zaman nazil olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Pey¬ 
gamber, Benu Nadir e yurtlarından çıkmalan için 10 günlük bir süre 
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tanıdıktan sonra bu müddet içinde, hatta sürgünleri sırasında bu 
ayetler nazil olmuştur. Hz. Peygamber in Benu Nadir e böylesine sert 
bir ültimatom göndermesi üzerine Abdullah lbni Ubey ve diğer ileri 
gelen münafıklar onlara şöyle bir mesaj göndermişlerdir: "Biz iki bin 
savaşçı ile sizlere yardım edeceğiz, aynca Benu Kurayza ve Benu Ga- 
tafan da sizlere yardım edeceklerinden, Müslümanlardan korkma¬ 
nıza gerek yok. Kesinlikle onlara teslim olmayın. Şayet Müslüman - 
lar sizinle savaşacak olursa, biz de sizinle beraber Müslümanlara 
karşı savaş açarız. Şayet bu yurdu terk etmek zorunda kalırsanız, 
biz de sizinle birlikte burayı terk edeceğiz." Bunun üzerine bu ayetler 

nazil olmuştur.»Ancak bu ayetler nüzul sırası itibariyle birden onun¬ 
cu ayete kadar olan bölümden öncedir. Fakat önem itibariyle bu kı¬ 
sım Kur an da 11. sıraya yerleştirilmiştir. 

23. Yani, onların Müslümanlara açıkça karşı gelmemelerinin ne¬ 
deni Allah korkusu değildi. Ve onlar iman eddialanna rağmen mü¬ 
minlere karşı kafirlere yardım etmeleri sebebiyle Allah huzurunda 
sorguya çekilecekleri endişesi de taşımıyorlardı. Onların müminlere 
karşı gelmemelerindeki asıl neden, Hz. Peygamber e sahabelerin ne 
kadar çok sevgi beslediklerini ve onu korumak için her türlü feda¬ 
karlığı yapmaya hazır olduklarını, küçük bir cemaat olmalarına rağ¬ 
men saflarında muazzam itaat ve disiplinin hakim bulunduğunu ve 
toplumdaki her bireyin şehadet arzusu ile adeta çelikleştiğini gör¬ 
müş olmalarıdır. Bu yüzden Yahudilerle birlikte olup açıkça mümin¬ 
lere karşı savaşırlarsa, ezileceklerinden korkuyorlardı. Burada kal¬ 
binde başka birşeyin Allah korkusundan daha fazla olması halinde o 
korkunun Allah korkusuna baskın çıktığı oldukça dikkate değerdir. 
İki tehlike ile karşı karşıya kalan bir kimse, büyük tehlikeye nispetle 
az olan tehlikeyi göze alacağından küçük tehlikeye aldırmayıp, sü¬ 
rekli büyük tehlikenin korkusu içinde yaşar. 

24. Burada küçük bir cümle ile büyük bir hakikat beyan edilmiş¬ 
tir. Asıl güç ve kudretin Allah'ın elinde bulunduğunu ve sadece 
O ndan korkulması gerektiğini idrak edecek kadar akıllı bir kimse, 
diğer insani kuvvetlerden korkmaz ve Allah ın huzurunda hesaba 
çekilme tehlikesinin bulunduğu her işten sakınır. Bir başkasının 
onu görüp görmemesi onun umurunda bile değildir. Tüm dünyanın 
güçleri karşısında olsa dahi o, yine de Allah'ın emrettiğini yerine ge¬ 
tirir. Fakat Allah'ın kudret ve kuvvetini idrak etmeyen ve diğer beşeri 
güçlerden daha fazla korkan ahmak bir kimse, tüm davranışlarını o 
korktuğu merkeze göre ayarlar. O, Allah men etti diye birşeyden sa¬ 
kınmaz. Ancak polis ve istihbarat haber alır diye korkar. Ve kötü du¬ 
ruma düşeceğini hesap ederek sakınır. O, Allah ın emri olduğu veya 
O ndan bir mükafaat alacağı için bir şey yapmaz. O, başkaları emret¬ 
tiği için veya başkaları beğenecek diye, ya da ondan mükafaat umu¬ 
yorsa bir iş yapar. Akıllı ile ahmak arasındaki fark budur. Aslında 
inanan ve inanmayan insanları da bu fark ayırır. 
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14 Onlar, iyice korunmuş şehirlerde veya duvar arkasında olmaksı¬ 

zın sizinle toplu bir halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları 

ise pek şiddetlidir. Sen onlan birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparça¬ 

dır.23 Bu, gerçekten onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla 

böyledir. 

15 Kendilerinden önce yakın geçmişte olanların durumu gibi; onlar, 

yaptıklarının sonucunu tadmışlardır.26 Onlar için acı bir azab vardır. 

16 Şeytanın da durumu gibi;27 çünkü insana "Küfret" dedi, o da küfre 

sapınca: "Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rab- 

bi olan Allah'tan korkarım" dedi. 

17 Sonunda onların akibetleri, şüphesiz ateşin içinde ikisinin de ebe¬ 

di olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanlann cezası budur.28 
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AÇIKLAMA 

25. Burada münafıkların ikinci zaafları beyan edilmiştir. Onlann 
birinci zaaftan, Allah yerine başkalanndan korkmalan ve müminler 
gibi hakkında bir fedakarlık yapabilecekleri ulvi bir gayeye sahib ol- 
mayışlandır. İkinci zaaftan, münafıklan bir araya getirecek ve onlan 

disiplinli topluluk yapacak müsbet bir düşünceye sahib olmamala- 
ndır. Onlan bir araya getiren, Hz. Muhammed'e (s.a) karşı besledik¬ 
leri hasetten başka birşey değildir. Bu hased dolayısıyla Medine ci¬ 
varındaki Islâm düşmanlan ile irtibat kurmuş ve tüm İslâm düş¬ 
manlan bir araya gelerek Hz. Peygamber in önderliğindeki Muhaci¬ 
rin ve Ensann iktidannı yok etmek istemişlerdir. Onlar bu yüzden 
bir araya gelmişlerdir. Yoksa onlan birleştirecek başka bir şey bu¬ 
lunmamaktadır. Her biri liderlik sevdasındadır ve birbirlerine karşı 
samimi değillerdir, öyle ki içlerinde buğz ve haset ateşi yanmaktadır 
ve fırsatını bulsalar birbirlerinin kökünü kazırlar. 

Böylece Allah Teâlâ, Benu Nadir ile yapılan savaş öncesinde 
Müslümanlara münafıklann durumunu açıklayarak, onların bir 
tehlike teşkil etmediğini bildirmiştir. "Bu bakımdan sizler Benu Na¬ 
dir i kuşattığınızda münafıklann ileri gelenlerinden iki bin askerin 
size arkadan saldıracağı ve Benu Kurayza ile Benu Gatafan'ın size 
karşı savaşacağı haberlerinin birer blöf olduğunu anlarsınız."’ 

26. Bu, küçük bir cemaat olan Müslümanlar karşısında zaaftan 
dolayısıyla bozguna uğrayan Kureyş kafirleriyle, Benu Kaynuka Ya- 
hudilerine işaret etmektedir. 

27. Yani, bu münafıklar, şeytanın insanlara yaptığını Yahudilere 
yapmaktadırlar. "Bugün siz Müslümanlara karşı savaşın, biz sizin- 
leyiz" diyorlar ama vakit gelince onlara sırt çevirecek ve başlanna ne 
geldiğini sormayacaklardır. Şeytan da aynı şekilde kafirleri aldatır. 
Tıpkı Kureyş kafirlerine Bedir Savaşı nda, "Bugün Müslümanlar si¬ 

ze karşı koyamaz"' diyerek onlan şişirdiği gibi şeytan "Bugün insan¬ 

lardan sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım" (Enfal: 
48) demişti ama, iki ordu yüzyüze geldiğinde şeytan kaçarak, "Ben 
sizden uzağım. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan 
korkanm. zira Allah’ın cezası çetindir." (Enfal: 48) demişti. 

28. Münafıklan tenkit ederken aynı zamanda onlann vicdanlannı 

uyandırmak için nasihatte bulunmak Kur an ın bir Üslûbudur. Böy¬ 
lelikle, kendilerinin, içinde bulunduğu durumdan utanmalan ve 

kendilerini nefislerine kölelik yapmaktan kurtanp, Allah a itaat et¬ 
meleri istenmiştir. Kuranın bu bölümü, bu üslubun güzel bir örne¬ 
ğidir. 
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18 Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakımn. Herkes yann için neyi 

takdim edip-gönderdiğine baksın.29 Allah'tan korkup-sakmın. Hiç şüp¬ 

hesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. 

19 Ve kendileri Allah'ı unutmuş, böylece O da onlara kendi nefisleri¬ 

ni unutturmuş olanlar30 gibi olmayın. îşte onlar, fasık olanların ta kendi¬ 

leridir. 
20 Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı 'umduklarına 

kavuşup mutluluk içinde olanlardır/ 

21 Şayet biz bu Kur'an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andol- 

sun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görür¬ 

dün.31 İşte biz, belki düşünürler diye, insanlara örnekleri böyle vermek- 

teyiz. 

AÇIKLAMA 

29. Yann" ile ahiret kastolunmaktadır. Yani dünya hayatı bugün¬ 
dür ve insanlar yann hesaba çekilecektir. Böylesine bir üslup ile Al¬ 
lah Teâlâ insanoğluna bugün 03nın. eğlence ile oyalanıp yann ne yi¬ 
yeceğini ne içeceğini, nerede bannacağmı düşünmeyen kimsenin 
bir ahmak olduğunu hikmetle anlatmıştır. Böyle bir kimse kendi so- 
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nunu kendi hazırlamaktadır. Bu tıpkı, ahtretten gafil kalacak dere¬ 

cede dünyaya meyleden bir adamın misaline benzer. Oysa nasıl bu 

günün bir yannı varsa, dünyadan sonra da ahiret vardır. Oraya ne 

gönderirsen, orada onu bulursun. Bu ayette diğer hikmetli bir nokta 

da, herkesin kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmesi ge¬ 

rektiğidir. Çünkü kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt 

edemeyen bir kimse, ahiret hayatında kendisine neyin yararlı, neyin 

zararlı olduğunu da idrak edemez. Kendi kendine bu hayattaki ser¬ 
mayesini, gayretlerini, yeteneklerini hangi yolda sarf ettiği takdirde 

onu Cennete veya Cehenneme götüreceğini düşünmeye başladığın¬ 

da insan bir karar vermek durumunda kalır. Doğru karar vermesi ( 

kendi yararınadır, yanlış karar verirse gelecek hayatı tamamen 

mahvolur. 

30. Yani, Allah'ı unutmak, insanın kendisini unutması demektir. 

Çünkü O'nun kölesi olduğunu unutan kimse, bu dünyadaki konu¬ 

munu yanlış değerlendiriyordun Sırf bu temeldeki yanlışlık dolayı¬ 

sıyla onun tüm hayatı yanlış bir yolda harcanır gider. Allah'tan baş¬ 

ka kimsenin kulu olmadığını unutan bir kimse, Allah'a itaat etmez 

ve hakikatte kulu olmadığı kimselere kulluk yaparsa, sırf bu hatası 

dolayısıyla tüm hayatı mahvolur, insanın bu dünyadaki asıl konu¬ 

mu kulluktur. Ve o mutlak anlamda özgür değildir. Fakat o sadece 

ve sadece bir tek Allah'ın kuludur ve başka hiç kimsenin kölesi değil¬ 

dir. Bunu idrak etmeyen bir kimse, gerçekte kendini unutmuştur. 

Fakat bildiği halde bu gerçeği unutan kimse, zaman zaman bir kafir 

ve müşriğin hareket ettiği gibi davranabilir. Kişinin devamlı sırat-ı 

müstakim üzerinde yürüyebilmesi için hiçbir zaman Allah'ı unut¬ 

maması gerekmektedir. Bundan gafil olduğunda kendini de unuta¬ 

cağından, gafleti Askına sebep olur. 

31. Bu benzetme ile Allah ın yüceliği ve kulun sorumluluğu anlatıl¬ 

mak istenmiştir.Yani, dağ gibi büyük bir valık bu gerçeği idrak ede- 

bilseydi eğer. Kadir olan Rabbi'ne yaptıklarının hesabını verirken, 

korkudan titreyerek paramparça olurdu. Ama ne tuhafdır ki insa¬ 

noğlu Kur an ı anladığı ve sorumluluğunu idrak ettiği halde pervasız 

ve gamsız davranmaktadır. Allah huzurunda bir gün hesaba çekile¬ 

cek olduğu halde, böyleşine büyük bir sorumluluk taşımaktan kork¬ 

mamaktadır... İnsanoğlu Kur an ı duyduğu ve okuduğu halde, tıpkı 

cansız ve şuursuz bir taş gibi, duymamazlıktan, görmemezlikten 

gelmekte ve idrak etmemektedir, (izah için bkz. Ahzab an: 120) 
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22 O Allah ki,32 O’ndan başka ilah yoktur.33 Gaybı da, müşahede edi¬ 
lebileni de bilendir.34 Rahman, Rahim olan O'dur.33 

23 O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik’tir36 (bütün mülkün 
sahibidir). Kuddûs'tur;37 Selam'dır;38 Mü'min'dir,*39 Müheymin'dir;4< 
Aziz'dir;41 Cebbar'dır;42 Mütekebbir'dir.43 Allah, (müşriklerin) şirk koş¬ 
makta olduklarından çok yücedir.44 

24 O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir. biçimde) kusursuzca var eden¬ 
dir, 4o'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur.46 Göklerde ve 
yerde olanların tümü O'nu teşbih etmektedir.47 O, Aziz, Hakimdir.48 

AÇIKLAMA 

32. Bu ayetlerde Kur an ı gönderen, insanı sorumlu tutan ve so¬ 
nunda insanın, huzurunda hesap vereceği Allah Teâlâ'nın sıfatları¬ 
nın neler olduğu bildirilmiştir. Bir önceki konunun hemen sonrasın¬ 
da Allah'ın sıfatlarının beyan edilmesinin amacı, insanoğluna karşı¬ 
sındaki zatın, sıradan biri olmadığını hatırlatmaktır. O, Azim ve 
kudret sahibidir. O nun tüm sıfatlan böyledir. Kur an in pek çok ye¬ 
rinde Allah'm sıfatlannm beyan edilmesi ile insan zihninde çok geniş 
bir ilah tasavvuru yer alır. Kur'an'da biri Bakara Suresi nde 255. 
ayet (Ayetel-Kürsi), diğeri Haşr Suresi nin bu ayetleri olmak üzere iki 
yerde Allah'ın sıfatlan geniş bir şekilde beyan edilmiştir. 

33. Yani, Allah'ın dışında hiç kimsenin kendisine ibadet edilme 
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özelliği olmadığı gibi hiç kimse mabud olmaya hak kazanacak sıfat 
ve yetkilere de sahip değildir. 

34. Yani, Allah mahlukatın gizli, açık herşeyini bilir. Kainatın bilgi¬ 

si O'ndadır. Geçmişte ne oldu, şimdi ne oluyor, gelecekte ne olacak* 
onu doğrudan bilir. 

35. Yani, O nun rahmeti sınırsızdır. Rahmeti, kainattaki her şeyin 
kendisinden istifade edebileceği derecede geniştir. O nun kadar ge¬ 
niş rahmet sahibi kimse yoktur. Mahlukatta bulunan merhamet, Al¬ 
lah'ın rahmetinin cüz i ve mahdut bir kısmıdır. Allah bunu, dünya¬ 
nın maslahatı icabı, bir mahluk diğerine merhamet edebilsin diye 
vermiştir. Bu merhamet, Allah'ın geniş ve sınırsız merhamet sahibi 
olduğunun apaçık bir delilidir. 

36. ’TEl-Melik", gerçek hükümdar demektir. Burada, Allah'ın nere¬ 
nin meliki olduğu belirtilmediği için O nun Özel bir yerin değil, tüm 
kainatın meliki olduğu anlaşılır. Herşeyin sahibi O dur ve tüm kai¬ 
natı ihata etmektedir. Herşey O nun tasarruf ve iktidarı altında O na 
tabidir. Hakimiyetini sınırlayan hiç birşey yoktur. Kur'an-ı Kerim in 
birçok yerinde Allah'ın hakimiyetinin muhtelif yönleri açıklanmış¬ 
tır. Sözgelimi, Rum: 26, Secde: 5, Hadid: 5, Yasin: 83, Buruc: 16, En¬ 
biya: 23, Rad: 41, Mü'minun: 88, Ali İmran: 26. 

Bu ayetlerdeki açıklamalardan anlaşıldığına göre, Allah'ın sözko- 
nusu hakimiyeti mecazi anlamda zikredilmiş olmayıp, sınırsız ve 
mükemmel bir hükümranlıktır. Gerçek hakimiyet de budur aslında. 
Allah, meliklerden bir melik değil, tek ve yegane meliktir. O nun dı¬ 
şında hükümranlık iddia eden kimseler (diktatörler, sınıflar, sülale 
ve kavimler vs.) gerçek hakimiyet sahibi değillerdir: zira başka biri¬ 
nin bağışladığı hükümranlık gerçek bir hükümranlık sayılmaz. So¬ 
nuçta bu, başkasmın bağışladığı bir iktidardır. Bir süre sürer sonra 

elden alınabilir. Böyle bir hükümdar, sürekli iktidarını kaybetme 
korkusu içinde yaşar. Aynca, bu iktidarın devam edebilmesi için bir 

çok gücün karşı karşıya gelmesi gerekeceğinden, bu tür iktidarlar 
tabiatı icabı sınırlıdırlar. Kur an da sadece Allah'ın melik olduğu zik¬ 

redilmekle yetinilmeyip, diğer sıfatlan da açıklanmıştır. Yani Allah, 
Kuddûs, Selâm, Mü min, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Ha- 
bir. Malik, Bari ve Musavvir bir meliktir. 

37. "Kuddûs": Mübalağa sigasıdır. Kuds tan türemedir ve tüm kö¬ 

tü sıfatlardan münezzeh demektir. Yani O nun zatında hiçbir eksik¬ 
lik ve kötü sıfat bulunmaz. Herşeyden münezzehtir. O nda hiçbir kö¬ 
tülük olduğu tasavvur edilemez. Burada Kuddusiyetin, gerçek haki¬ 

miyetin öncelikli şartlarından biri olduğu iyice anlaşılmalıdır. İnsa¬ 
nın aklı ve fıtratı, hakimiyet sahibi olan bir kimsenin kendisinde şer, 
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kötü huy ve niyetler bulunduracağını ve kötü sıfatlar taşıyacağını, 
üstelik yetkisi i tında bulunanlar hakkında iyilik yerine kötülük dü¬ 
şüneceğini kabul etmez. 

Bu bakımdan, insanlar hükümranlık verdikleri kimselerde, 

kuddûsiyetin var olduğunu zannederler. Zira, kuddûsiyet olmaksı¬ 
zın mutlak bir iktidar tasavvur edilemez. Ancak. Allah'ın dışında, 

hiçbir iktidar sahibinin kuddûs olmadığı açık bir gerçektir. Padişah¬ 
lık. cumhuriyet, kırallık veya herhangi bir beşeri sistemin hüküm¬ 
darında süz konusu kuddusiyeti tasavvur etmek mümkün bile de¬ 
ğildir. 

38. "Es-Selam”; emniyet, esenlik, selamet veren demektir. S izgeli- 
mi bir kimseye çok güzel demekle, o kimsenin ^izelliğin tin? ali ol¬ 

duğu vurgulanmış olmaktadır. Allah baştan başa selamet ve en ol¬ 
duğundan dolayı Es-Selâm'dır.. Ondan kötülük gelmesi veya kendi¬ 
sinde zaaf ve noksanlık olması, ya da kemalinin zeval bulması müm¬ 

kün değildir. O tüm bunlardan münezzehtir. 
39. "El-Mü'min"; emniyet, güvenlik demektir. Yani korkudan, ko¬ 

runmuş. başkasına güvenlik veren mümindir. Allah, mahlukatına 
güvenlik verdiğinden dolayı mümin sıfatım beyan etmiştir. Allah'ın 
yarattığı mahlukat O nun kendisine zulmetmeyeceğinden, hakkım 
gasp etmeyeceğinden, hakkını zayi etmeyeceğinden, vadini yerine 

getireceğinden emindir. Burada failin mefulü yani müminin kime 
emniyet vereceği açıklanmamış, sadece el-Mümin denilmiş oldu¬ 
ğundan, O nun tüm kainata ve herşeye emniyet verdiği açıklanmış¬ 
tır. 

40. "El-Müheymin"; koruyan, şahit olan, ihtiyaçları gideren şeklin¬ 
de üç anlama birden gelir. Muheymin’in de mef ulü belirtilmediğin¬ 
den, tüm mahlukatın koruyucusu, yaptıklarını gözetleyen ve tüm 
kainatın ihtiyacım karşılayan şeklinde anlaşılır. 

41 "El-Aziz"; kimsenin kendisine karşı çıkamadığı, emirlerine kar¬ 
şı gelemediği, herşeyin kendisine muhtaç olduğu güç sahibi demek¬ 
tir. 

42. "El-Cebbar"; cebir sahibi demektir. Cebr, bir şeyi kuvvetle doğ¬ 

rultmak ve ıslah etmektir. Lugatta, cebr, bazen ıslah, bazen de zor 
anlamında kullanılır. Burada ıslah için kuvvet kullanmak kastedil¬ 
miş olduğundan dolayı, Allah'ın Cebbar olması. O nun bu kainatın 

nizamını kendi kuvvet, irade ve hikmeti ile cebren idare ettiği anla¬ 
mım tazammun eder. Ayrıca Cebbar, azamet anlamına da gelir. Lu¬ 
gatta, yüksek hurma ağaçlarının meyvesini almak zor olduğundan, 
bu tür ağaçlara Cebbar dendiği gibi, büyük bir iş.içinde Cebbar keli¬ 
mesi kullanılır. 
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43. "El-Mütekebbir"; iki anlama gelir a) Büyük olmadığı halde bü¬ 
yüklük taslayan, b) Gerçekten büyük olduğu gibi büyük olarak da 
yaşayan. İnsan, şeytan, ya da diğer bir mahluk gerçekte büyük ol- 
madıklanndan onlann kendilerine büyüklük vehmetmeleri yalan ve 
çirkin bir iddiadır. Gerçekten büyük olan Allah tır ve büyüklük an¬ 
cak O na mahsustur. Kainatta O nun karşısında herşey hakir ve ze¬ 
lildir. O nun büyüklüğü ve büyüklük iddiası yalan değil, hakikatin 
ta kendisidir. Bu bir vakıa olduğundan dolayı kötü bir sıfat değildir. 
Bu, bir başkasında bulunmayan, bulunması mümkün olmayan Al¬ 

lah'ın sıfatıdır. 
44. Yani, O nun iktidarı, yetkileri sıfatı ve zatı hakkında O nun or¬ 

tağının olduğunun iddia edilmesi büyük bir iftiradır. Çünkü Allah, 

ortak edinmekten münezzehtir. Ve hiç kimse O na ortak olamaz. 
45. Yani, tüm kainat içindeki herşeyin yaratılışı, başlangıcından 

sonuna kadar Allah tarafindandır. Hiçbir şey kendiliğinden meyda¬ 

na gelmediği gibi, tesadüf eseri de oluşmamıştır. Kimsenin kainatın 

yaratılışında zerre kadar payı yoktur. Allah'ın yaratması burada üç 
saihada beyan edilmiştir. Birincisi "Halk", yani planı çizmek, takdir 

etmek. Tıpkı bir mühendisin binayı yapmadan önce binanın maksa¬ 
da uygun kullanılacak şekil ve özelliklerde bir modelini çizmesi gibi. 
İkinci safha, "Ber" yani kısımlara ayırmak, parçalamak, yırtmak de¬ 
mektir. Hâlik olan Allah, hakkında çizdiği modeli bölüm bölüm mey¬ 
dana getirdiğinden dolayı, "Bari" sıfatı kullanılmıştır. Adeta bir mü¬ 
hendisin önce kendi zihninde bir model çizip, bu modele göre araziyi 
ölçmesi, üzerinde hesaplar yapması, temeller kazıp, duvarlar örmesi 
ve binanın inşaatını tedricen (kısım kısım) tamamlaması gibi. Üçün¬ 
cü safha ise Tasvir", yani şekil vermektir. Burada, Allah'ın herşeye 

son şeklini vermesinden bahsediliyor. Bu üç sahfhayı gerçekleştiren 
Allah ile, insanlann yaptıkları işler arasında hiçbir benzerlik yoktur. 
Çünkü insanın çizdiği önceki örneklerden alınmamış hiçbir plan 

yoktur. Fakat Allah'ın tasvir ve icad ettiği herşey kendisine mahsus¬ 
tur. İnsan ne yaparsa yapsm, kullandığı tüm malzemeyi Allah yarat¬ 
mıştır. Zira insan yoktan var edemez. Ancak var olan maddelere, 

muhtelif şekiller verir, terkipler meydana getirir. Allah ise, yoktan 
var eder, maddeye O şekil verir. Dünyamız da O nun yarattığı mad¬ 
deden meydana gelmiştir. İnsan müsavvir olmadığından, yaptıkları 

şeyler Allah ın yarattıklarının bir kopyasıdır ve tabiatı icabı mükem¬ 
mel de değildir. Müsavvir olan sadece Allah'tır. O her cinse, her cüz e 

ve her ferde benzersiz şekil vermiş ve hiçbir modeli aynen tekrarla- 
mamıştır. 

46. *’İsimler" ile kastolunan, sıfatlardır, isimlerin en güzel olması 
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ise Allah ın kendisinde, noksanlık olan isimler bulunmadığından- 
dır. O'nu kemal derecesindeki isim ve sıfatlan ile anmak gerekir. 
Kur an da yer yer Allah'ın isimleri beyan edilmiş olup hadislerde de 

99 isim sayılmıştır. Tirmizi ve lbni Mace bu hadisleri Ebu Hu rey- 
re'den ayrıntılı bir şekilde nakletmişlerdir. Bu isimleri, Kur an ve ha¬ 
dislerde dikkatlice okuyup üzerinde düşünen bir kimse, dünyanın 

diğer lisanlannda Allah'ı zikretmenin hangi kelimelerle mümkün 

olabileceğini kolayca anlayabilir. 
47. Yani, kainattaki herşey, kendisini yaratanın her türlü noksan¬ 

lıktan, zaaftan, hatadan münezzeh olduğunu ortaya koymaktadır. 

48. Açıklama için bkz. Hadid an: 2 

HAŞR SURESİNİN SONU 
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60 
• 

MÜMTAHİNE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin adı, 10. ayette hicret eden kadınların imtihan 
edilmesiyle ilgili hüküm dolayısıyla, "Mümtehine" olmuştur. Bu keli¬ 
me "Mümtehine" ya da Mümtihine" şeklinde telaffuz edilir. Şayet T 
harfi fetha okunursa, bu kelime "imtihan olunan kadın", kesre oku¬ 

nursa, "imtihan eden sure" anlamına gelir. 
Nüzul Zamanı: Sure içinde zikredilen iki hadisenin zamanlarını 

bildiğimizden dolayı, surenin de nüzul zamanım tesbit edebiliyoruz. 

İlk hadise, Hatib bin Ebi Belta'nın Mekke'nin fethinden önce Ku- 
reyş'in ileri gelenlerine, Hz. Peygamberin (s.a) Mekke'ye saldın niye¬ 
tini haber vermeye çalışmasıdır. İkincisi ise, Müslüman kadınlann 

Hudeybiye Antlaşması ndan sonra, hicret edip, Medine'ye gelmele¬ 
riyle birlikte, "Antlaşma gereğince iade edilen Müslüman erkekler gi¬ 
bi, kadınlar da kafirlere iade edilecek mi, edilmeyecek mi?" şeklinde 

ortaya çıkan sorundur. Bu iki hadiseden, surenin Hudeybiye Ant¬ 
laşması ile Mekke'nin fethi arasında nazil olduğu kesinlikle anlaşıl¬ 
maktadır. Üçüncü hadise de, surenin sonunda zikredildiği gibi, 
İslâm'a giren kadınlann, ne üzerine biat edeceği ile ilgilidir. Bu bö¬ 
lüm de büyük bir ihtimalle, Mekke'nin fethinden sonra nazil olmuş¬ 
tur. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra, Kureyş in erkekleri gibi ka¬ 
dınlan da İslâm'ı kabul ederek büyük bir çoğunlukla Müslümanlara 
kaülacaklardı. Dolayısıyla böylesine büyük bir topluluğun, nasıl bi¬ 
at edeceği sorunu ortaya çıktı. 
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Konu: Bu sure üç bölüme aynlır. 
Başlangıçtan 9. ayete kadar ve tek başına 13. ayet bir bölümdür. 

Bu bölümde, ailesini kurtarmak için Hz. Peygamber in (s.a) savaş 

hakkındaki gizli ve önemli bir sırrını düşmanlara iletmeye çalışan 
Hatib bin Ebi Belta'nın bu davranışı tenkid edilmiştir. Şayet, gön¬ 
derdiği haber ele geçmeden düşmana ulaşsaydı, Mekke fethinde ol¬ 

dukça kan dökülüp, birçok can telef olabilirdi. Aynı zamanda daha 
sonraları Müslüman olarak İslâm'a hizmet eden birçok Kureyş'li de 
öldürülmüş olacaktı. Aynca Mekke'nin kan dökülmeden, fetholun- 

masıyla elde edilen birçok fayda da boşa gidecekti. Üstelik tüm bun¬ 
lar. Müslümanlardan birinin ailesinin savaş tehlikesinden korun¬ 
ması pahasına vukubulacaktı. Bu büyük hata hakkında, dolaylı 

olarak tüm müminleri uyaran Allah Teâlâ, hiçbir müminin şartlar ne 
olursa olsun, İslam düşmanlarıyla sevgi ve dostluk ilişkisi kurma¬ 
ması gerektiğini ve lslâm-küfür mücadelesinde kafirlere yaran ola¬ 
cak işlere girmekten kesin bir surette kaçınması lazım geldiğini an¬ 
latmıştır. Ancak İslâm'a ve Müslümanlara düşmanlık tavn içinde ol¬ 
mayan ve Müslümanlara eziyet etmeyen kafirlere bir iyilik yapmakta 
sakınca yoktur. 

İkinci bölüm 10. ve 11. ayetlerdir. Bu ayetlerde, o dönemde 
Müslümanlar açısından aktüel bir mesele haline gelen toplumsal bir 

sorun karara bağlanmıştır. Kocalan kafir olan birçok Müslüman ka¬ 
dın, onlan terkedip Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelmekteydi. 
Aynca Medine'deki birçok Müslümanın hanımı kafirdi ve Mekke'de 
kalmayı tercih etmişlerdi. Dolayısıyla, bu kimselerin aralarında ka- 
n-koca hukukunun devam edip etmediği meselesi ortaya çıktı. Allah 
Teâlâ, bu konuda ebediyyen geçerliliğini sürdürecek olan şu karan- 

nı nazil etti: "Müslüman bir kadına, müşrik bir koca haramdır. 
Müslüman bir erkeğe de, müşrik bir kadını nikahında bulundur¬ 
mak haramdır." Bu karar kanun olması itibariyle çok önemlidir ve 
biz bunun önemini ilerideki açıklama notlarında beyan edeceğiz. 

12. Ayet de üçüncü bölümü teşkil eder. Bu ayette Hz. Peygam- 
ber'e (s.a), Islâm'ı kabul eden kadınlardan, o dönem cahiliye kadın¬ 

larında bulunan kötü davranışlardan sakınmaları, Allah ve Rasu- 
lü'nün emrettiği gibi iyilik yapmaları hususunda biat alması bildiril¬ 
miştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey iman edenler,1 benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları 

veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar 
haktan size gelene küfretmişler, Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan 
dolayı peygamberi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. 
Eğer siz, benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı aramak amacıyla 

çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin giz-. 
lemekte olduklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilirim. Kim sizden 

bunu yaparsa, artık o, elbette ydlun ortasından şaşırıp-sapmış olur. 
2 Eğer onlar sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini 

ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin küfre sapmanızı içten ar¬ 
zu etmişlerdir.2 

AÇIKLAMA 

1. Konunun anlaşılması bakımından, öncelikle bu ayetin nüzulu- 
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ne neden olan hadise hakkında ayrıntılı bilgi vermek uygun olacak¬ 
tır. Ibn Abbas, Mücahid, Katade, Urve bin Zübeyr de dahil olmak 
üzere, tüm müfessirler bu ayetlerin. Hatib bin Ebi Belta'nın gönder¬ 
diği mektubun yakalanması üzerine nazil olduğu hususunda görüş 
birliği içindedirler. Bu hadise şu şekilde cereyan etmiştir: Kureyşli- 
ler Hudeybiye Antlaşması nı çiğnedikleri zaman, Hz. Peygamber 

(s.a) Mekke'ye saldın için hazırlıklar yapmaya başladı. Ancak Mek¬ 
ke’ye saldın yapılacağı hususu birkaç sahabe dışında hiçkimseye 
bildirilmemişti. Bu sıralarda Beni Abdu-l-Muttalib in azad ettiği bir 
cariye Mekke’den, Medine'ye gelir. Daha Önceleri şarkıcılık yapan bu 
cariye, Medine'ye geldiğinde mali yönden sıkıntıya düşmüş ve bu ne¬ 
denle Hz. Peygamber e (s.a) kendisine yardım etmesi için başvur¬ 

muştu. Bunun üzerine Hz. Peygamberde (s.a) Abdulmuttalib oğul¬ 
larına onun ihtiyaçlannı karşılamalarını söylemiştir. Bu kadın Mek¬ 
ke'ye geri döneceği zaman, Hatib bin Ebi Belta kendisi ile görüşür ve 

Mekke'nin ileri gelenlerine iletmesi için, ona gizli bir mektup verir. 
Kadın Medine'den ayrıldıktan sonra. Cenab-ı Allah bu olayı 
Rasûl'üne bildirir. Hz. Peygamber de (s.a) hemen Hz. Ali, Hz. Zübeyr 

ve Hz. Mikdat bin Esved'i kadını takip etmeleri için görevlendirerek, 
onlara şöyle emreden "Hemen yola çıkın. Medine'den 22 mil uzaklık¬ 
ta Mekke yolunda bir kadın göreceksiniz. O nda Hatib in müşriklere 
yazdığı bir mektup bulunuyor. Mektubu kadından alın. Mektubu 
verirse kadım serbest bırakın, vermezse öldürün!" Hz. Peygamber in 
emri üzerine yola çıkıp kadını söylenilen mevkide bulur ve ondan 
mektubu isterler. Kadının kendisinde mektup olmadığını söylemesi 
üzerine oriu ararlar, ama mektubu yine de bulamazlar. Ancak kadmı 
mektubu vermediği takdirde soyup öyle aramak zorunda kalacakla¬ 

rını söyleyerek tehdit edince, kadın kurtuluşun olmadığını anlar ve 
mektubu saçlarının arasından çıkararak onlara verir. Onlar da 
mektubu alarak, Hz. Peygambere götürürler. Hz. Peygamber mek¬ 

tubu açıp okuduğunda, Mekke'ye yapılacak olan saldın hazırlıklan- 
nın, Kureyşlilere bildirildiğini görür. (Çeşitli rivayetlerde değişik la¬ 
fızlar kullanılmış olmasına rağmen muhteva aynıdır.) Hz. Peygam¬ 
ber, Hatib'e bu davranışının nedenini sorduğunda o şöyle cevap ver¬ 

miştin Ya Rasulallah! hakkımda hemen karar verme. Ben kafir ya 
da mürted olduğumdan veya İslâm'dan sonra küfre sempati besledi¬ 
ğim için böyle davranmış değilim. Asıl sebep, ailemin hâlâ Mekke'de 
ikamet ediyor almasıdır. Bildiğiniz gibi ben. Kureyş kabilelerinden 
birine de mensup değilim. Bazı Kureyşlilerin dostluğu nedeniyle 
Mekke'de yaşıyordum. Diğer Muhacir kardeşlerimin aileleri de Mek¬ 
ke'dedir ama ailelerine sahip çıkacak akrabaları da vardır. Oysa be- 
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nim ailemi sahiplenecek bir kabilem yok orada. Dolayısıyla ben bu 
mektubu, onlara bir iyilik yaparsam, onlar da kendilerini bana borç¬ 

lu hissederek aileme dokunmazlar düşüncesiyle yazdım." (Hz. Ha- 
tib'in oğlu Abdurrahman ın rivayet ettiğine göre. Mekke'de Hz. Ha- 
tib'in kardeşi ve çocukları, Hz. Hatib in kendi rivayetine göre bir de 
annesi vardı.) Hz. Peygamber (s.a) Hz. Hatib'in sözlerini dinledikten 

sonra, "Hatip sizlere doğru söylüyor" demiştir. Yani O, İslâm'dan in¬ 
hiraf ettiği için veya küfre yardımcı olmak gayesiyle böyle davranma¬ 
mıştır. Hz. Ömer ise hemen ayağa kalkarak, ‘Ya Rasulallah! izin ver 
de, Allah'a, Rasul'e ve Müslümanlara ihanet eden şu münafığın kel¬ 
lesini uçurayım" der. Fakat Hz. Peygamber (s.a) "Bu şahıs, Bedir Sa- 
vaşı'na katmanlardandır. Allah'ın Bedir Savaşı na katılanlara, o vazi¬ 
yeti görüp, "Ben sizi affettim" demediğini kim biliyor?" diye cevap ve¬ 
rir. Son cümlenin kelimeleri bazı rivayetlerde, farklı lafızlarla ifade 
edilmiştir. Bazılarında, "Ben sizleri bağışladım", başka bir rivayette 

Ben sizleri affedenim", başka bir rivayette ise "Ben sizleri affedece¬ 
ğim" şeklindedir. Bu sözleri duyan Hz. Ömer ağlayarak, "Allah ve Ra- 
sulü daha iyi bilir" demiştir. Bu özeti, muteber senetlerle yapılan bir¬ 
çok rivayetten almış bulunuyoruz. (Buhari. Müslim, İmam Ahmed, 
Ebu Davud, Tirmizı, Neseî, Taberi, Ibn Hişam, lbn Hibban ve Ibn Ebi 
Hakim) Bu rivayetler arasında en güveniliri, Hz. Ali den, onun katibi 
Ubeydullah bin Muhammed bin Ebi Rafi'nin ve ondan da Hz. Ali nin 
torunu Haşan bin Muhammed bin Hanefiyye'nin işiterek rivayet et¬ 
tiği ve başka ravilerin de bize ulaştırdığı hadistir. Tüm bu rivayetler¬ 

de açıkça, Hz. Hatib'in mazeretinin kabul edilerek affedildiği bildiril¬ 
mektedir. Nitekim hiçbir kaynak O na ceza verildiğini nakletmen ek¬ 

tedir. Bu bakımdan Ümmetin alimleri, Hz. Hatib e mazereti kabul 

görülerek, bir ceza verilmediği hususunda görüş birliği içindedir¬ 
ler. 

2. Bu ayetler her ne kadar Hz. Hatib'in hadisesi üzerine nazil ol¬ 
muşsa da burada sadece bu olayı yorumlamakla yetinilmemiş, ayrı¬ 
ca müminlere ebedi bir ders de verilmiştir. 

Küfür ile İslâm'ın birbirlerine karşı savaş ettikleri bir dönemde, 
bir mümin, sırf iman ettikleri için müminlere karşı savaşan bir kafir 

ile -sebep ne olursa olsun- Islâm'a zarar verecek bir işe girişemez. 
Böyle bir davranış imanla çelişir; dolayısıyla, kişisel ihtiyaçlarını 
karşılamak için, niyeti kötü olmasa bile, bir müminin böyle davran¬ 

ması doğru değildir. Kim böyle bir girişimde bulunursa yoldan çık¬ 
mıştır. 
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3 Ne yakın akrabalarınız, ne çocuklarınız kıyamet günü size bir yarar 
sağlayamaz.3 (Allah) Sizin aranızı ayıracaktır.4 Allah, yapmakta oldukla¬ 

rınızı görendir.3 

AÇIKLAMA 

3. Burada anne, baba, kardeş ve çocuklarını düşmanlardan kur¬ 
tarmak için böyle bir girişimde bulunan Hz. Hatib e işaret olunmak¬ 

tadır. Yani, "Sen onların uğruna büyük bir hata yaptın. Oysa Kıya¬ 
met günü onlar seni kurtaramazlar. Üstelik Allah huzurunda hiç¬ 
kimse, bu benim babamdır, oğlumdur, kardeşimdir vs. benim yü¬ 

zümden günah işlemiştir. Onun yerine bana ceza verin, demeye ce¬ 
saret edemez. O gün geldiğinde herkes kendi derdine düşecektir." 
Kur an ın birçok yerinde bu hususa değinilmiştir. 

"Suçlu, o günün azabından kurtulmak için, oğullarını, arkadaş¬ 
larını ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini 
ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye versin de, tek kendisini 
kurtarsın ister." (Mearic: 11-14) 

"İşte o gün, kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, 
oğullarından kaçar. O gün onlardan her birinin kendisine yeter de¬ 
recede işi vardır." (Abese: 34-37) 

4. Yani, dünyadaki tüm ilişkiler orada kopacaktır, orada bir parti, 
bir grup, bir sülük olarak hesap görülmeyecektir. Herkes kendi yap¬ 

tığının hesabını kendi verecek ve bu dünyada dostluk, akrabalık, 
grup, parti uğruna (İslâm'a göre) caiz olmayan bir iş yapan kimse, 
yaptığının cezasını tek başına çekecek, onun sorumluluğuna bir 
başkası ortak olmayacaktır. 

5. Daha önce ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız Hz. Hatib in hadi¬ 
sesi ile bu hadise üzerine nazil olan ayetlerden, aşağıdaki sonuçlan 
çıkarabilire. 

a) Bu şekilde davranmak, kişinin niyeti ne olursa olsun casusluk¬ 
tur. Üstelik bu casusluk, tehlikeli ve zarar verecek olaylara yol aça¬ 
bilecek bir dönemde yapılmıştır, öyle ki saldın öncesi düşmana ha¬ 
ber verilmek istenmiştir. Aynca bu şüpheli bir mesele olarak kapalı 
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kalmayıp, mücrim suçüstü yakalanmıştır. Zira mektup ortadaydı ve 
başka bir delile de gerek yoktu. Bu suç normal bir zamanda değil, sa¬ 
vaş durumunda işlenmiş olmasına rağmen, Hz. Peygamber (s.a) Hz. 

Hatib i, ona kendini savunma şansı tanımaksızın hapse atmamış ve 
aynca mahkemeyi açık bir şekilde yapmıştır. Tüm bunlardan anla¬ 
şıldığına göre, Islâm’da yöneticiler ve hakimler, bir kimsenin suçunu 

kendileri bilseler veya şüphe duysalar dahi, o kimseyi hemen hapse 
atma yetkisine sahip değildirler. Aynca gizli kapılar ardında yargıla¬ 
manın da İslâm'da yeri yoktur. 

b) Hz. Hatib bin Ebi Belta'nın sadece Muhacir olmayıp, aynca Be¬ 

dir ashabından olması. O na sahabiler arasında imtiyaz kazandır¬ 
mıştı. Bu özelliklerine rağmen, büyük bir suç işlediği için, Allah 
Teâlâ onu yukandaki ayette sert bir şekilde tenkit etmiştir. Aynca 
bu olay, hadislerde ayrıntılı olarak zikredilmiş ve müfessirlerin he¬ 
men hemen tümü bu hadisleri nakletmişlerdir. Bu ve diğer örnekler¬ 
de de görüldüğü gibi sahabe hatasız değildir. Bilakis onlardan da be¬ 
şeri zaaflar nedeniyle çeşitli hatalar sudur etmiştir. Allah ve Rasu- 
lü'nün bizlere. onlara hürmet etmeyi buyurmuş olması, onlann ha- 

talannı zikretmemek anlamında değildir. Şayet böyle olsaydı, Allah 
bu olayı Kur an da zikretmez ve sahabe, tabiun, muhaddisler ve mü- 
fessirler de bunca aynntıyı beyan etmezlerdi. 

c) Hz. Hatib in, mahkemesi esnasında, Hz. Ömer'in görüşü, Hz. 
Hatib in davranışının zahirine bakılarak öne sürülmüştü. Onun de¬ 

lili, bu davranışının açıkça Allah’a, Rasûlu'ne ve Müslümanlara 
karşı ihanet mahiyetinde olmasıydı. Bu yüzden o bir münafıktı, do¬ 
layısıyla katli de vacipti. Ancak Hz. Peygamber (s.a) O'nun görüşünü 
reddedip daha sonra Islâm'ın "Bir davranışın sadece zahiri gözönü- 

ne alınarak karar verilmez" şeklindeki bir ilkesini beyan etmiştir. Ay¬ 
nca suç işleyen bir şahsın geçmişi, yaşantısı, karakteri içinde bu¬ 
lunduğu ortam ve şartlar da dikkate elınmalıdır. Bu davranış biçimi 

kuşkusuz casusluktur ama bu suçu işleyen kimsenin İslâm'a ve 
Müslümanlara karşı tavrı nasıldır? Yani bu şahsi Allah'a Peygambe¬ 
re ve Müslümanlara hıyanet etmek için mi bu suçu işlemiştir? Ya da 
imanı için, yurdunu, ailesini vs. herşeyini terkederek hicret eden, 
bunca fedakarlıklar yapan bu şahsın imanından, ihlasından şüphe 

edebilir miyiz? (Başka bir ifadeyle söylenecek olursa. Bedir Sava¬ 
şında, düşmanın üç kat fazla gücü ve silah üstünlüğünün bulundu¬ 
ğu nazik bir anda, sadece imanları uğruna canlarım ortaya koymuş 

bulunan kimselerin samimiyetinden şüphe etmek doğru mudur?) 
Aynca onun kalbinde Mekke'deki müşrik Kureyşlilere karşı bir sevgi 
taşıyıp taşımadığı da düşünülmelidir. Hz. Hatip ise savunması sıra- 
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sında, Mekke'deki ailesinin, diğer Muhacirlerin aileleri gibi kabile 
koruması altında olmadığından, savaşta Kureyşlilerin ailesine, ço- 
luk-çocuğuna eziyet edecekleri korkusuyla böyle davrandığım açık¬ 

ça söylemiş ve gerçekten de onun bu açıklaması teyid edilmiştir. Do¬ 
layısıyla Hz. Hatib in bu açıklamasını kabul etmeyip, kendisini ya¬ 
lancı addetmenin ve onun maksadının aslında hiyanet ve Kureyşli 

kafirlere yardım etmek olduğuna karar vermenin bir sebebi yoktur. 
Gerçi samimi bir Müslümanın iyi niyetle dahi olsa, bu şekilde dav¬ 
ranması, yani kişisel çıkarları için Müslümanların savaş planlarını 
düşmanlara bildirmesi caiz değildir. Ancak böyle de olsa samimi bir 
Müslümanın yaptığı hata ile bir münafığın hıyaneti arasında büyük 
fark vardır. Bu bakımdan her ne kadar suçun keyfiyeti aynı ise de, 

cezalan aynı değildir, işte mahkemede Hz. Peygamber de (s.a) bu şe¬ 
kilde karar vermiştir. Allah Teâlâ da Mümtahine Suresi ndeki bu 
ayetlerle. O nun verdiği karan teyid etmiştir. Sözkonusu üç ayeti 

dikkatlice okuduğumuzda, Hz. Hatip hakkında vaki olan azann, bir 
mümini azarlamak şeklinde olduğunu ve bir münafığın azarlanma¬ 
sına hiç benzemediğini gayet sarih bir şekilde görürüz. Aynca ona 
hiçbir mali ve bedeni bir ceza da verilmemiş, sadece yapılan davranış 
açıkça kötülenmiştir. Yani İslâm toplumunda bir müminin hata 
yapması, toplumun kendisine olan güvenini sarsar ve ona bu ceza 

tek başına yeterli olur. 
d) Hz. Peygamber in (s.a) Bedir ashabının faziletleri hakkında, "Al¬ 

lah'ın Bedir Savaşı na katılanlara, o vaziyeti görüp, "Ben sizi affet¬ 
tim" demediğini kim biliyor?" şeklindeki sözü "Bedir ashabı ne gü¬ 
nah işlerse işlesin, onların affı önceden garanti edilmiştir" anlamın¬ 
da değildir. Zaten bu sözü Sahabe de böyle anlamadığı gibi. Bedir as¬ 
habı da bu sözleri duyunca, kendilerini suç işlemekte serbest gör¬ 
müş değillerdir. Aynca İslâm hukukunda da, bu söze dayanılarak 
Bedir ashabından biri suç işlerse, ona ceza verilemez gibi bir kaide 

vaz' edilmemiştir. Aslında Hz. Peygamber in (s.a) bu mevki ve maka¬ 
mı vurgulamaktan kastının ne olduğunu. O nun sarfettiği kelimele¬ 
re dikkatlice baktığımızda anlayabiliriz. Yani Bedir ashabı Allah ve 
O nun dini için samimiyetle öyle fedakarlıklarda bulunmuşlardır ki, 
buna karşı Allah onların geçmiş gelecek tüm günahlarını affetse bile, 
bu imkan harici olmaz. Dolayısıyla Bedir ashabından olan bir kim¬ 

senin hıyanetinden ve nifakından şüphe edilemez. Yaptığı hata ile il¬ 
gili söylediklerini doğru kabul etmek gerekir. 

e) Kuranın ve Hz. Peygamberin açıklamalarından, kafirler lehin¬ 
de casusluk yapmasının bir Müslümanın mürted sayılmasına veya 
iman dairesinden çıkarılmasına ya da münafık kabul edilmesine ye- 
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terli olamayacağı anlaşılmaktadır. Ancak başka bir delil ya da şahi¬ 
din olması müstesna. Çünkü bu davranış, bir kimsenin kafir kabul 
edilmesine sebep teşkil etmez. 

0 Kur an ın bu ayetlerinden, bir Müslümanın kafirler lehine ca¬ 
susluk yapmasının en yakın akrabalarının mallan ve canlan tehli¬ 
kede olsa bile, hiçbir zaman caiz olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

g) Hz. Ömer, Hz. Hatib i öldürmek için Hz. Peygamber den izin is¬ 
tediğinde Hz. Peygamber, (s.a) bu suçun cezasmm ölüm olmadığını 
söylememiştir. Ancak Hz. Hatib Bedir ashabından olduğu ve bunun 
da onuıı itilasının ispatına yetmesi dolayısıyla, Hz. Ömer'e izin veril¬ 
memiştir. Üstelik onun, düşmanlara iyilik etmek için değil, kendi ço¬ 
luk çocuğunu korumak için böyle davrandığını bildiren açıklaması 
doğrudur. Bu bakımdan bazı Islâm hukukçuları, bu vak ayı delil 
göstererek, İslâm'da casusluğun cezasının ölüm olduğu ancak çok 
önemli bir hafifletici sebep bulunursa daha az bir ceza ya da tazir ve¬ 
rilebileceği sonucuna varmışlardır. Fakat bu mesele hakkında ihti¬ 
laf edilmiştir. İmam Şafii'ye göre, casusluk yapan bir Müslümanın 
öldürülmesi caiz değildir, ancak tazir edilebilir, imam Ebu Hanife ve 
Evzaî ise, casusluk yapan Müslümana dayak vurulmalı ve uzun sü¬ 
reli hapis cezası verilmelidir, görüşündedirler. İmam Malik, "onu 
katletmelidir" diyorsa da. Maliki fakihlerinin görüşleri farklıdır. Eş- 
bah'a göre bu konuda Devlet Başkanının (İmamın) geniş bir yetkisi 
vardır. O, suçlunun şartlarını gözönüne alarak gereken cezayı verir. 
Aynca bu görüş, İmam Malik ve Ibn Kasım'dan da nakledilir. Ibn el- 
Macişun ve Abdulmelik bin Hateb'e göre, suçluda casusluk yapmak 
adet halini almışsa, onu katletmek gerekir. Ibn Vehhab ise, casuslu¬ 
ğun cezasınm ölüm olduğu, ancak bu suçtan tevbe edenlerin bağış¬ 
lanmaları gerektiği görüşündedir. Ibn Kasım dan nakledilen bir gö¬ 
rüş de bu şekildedir. Esbağ'a göre de, savaş sırasında casusluk yap¬ 
manın cezası ölümdür. Ama düşmana açıkça yardımda bulunmala¬ 
rı halinde. Müslüman ve Zımmî casuslara ölüm yerine dayak cezası 
verilmelidir. (Ahkam-ul Kuran, lbnül Arabi, Umdet-ul Kari, Feth-ul 
Bari) 

h) Yukanda zikredilen hadisten, suçlunun aranmasında gerekir¬ 
se sadece erkeklerin değil, kadınların da elbiselerinin çıkarılmasının 
caiz olduğu sonucu çıkıyor. Gerçi Hz. Ali, Hz. Zübeyr ve Hz. Mikdat o 
kadını çırılçıplak soymamışlardır ama onu "mektubu vermezsen se¬ 
ni çırılçıplak soyarak arayacağız" diye tehdit etmişlerdir. Şayet bu fiil 
caiz olmasaydı, elbette üç sahebe onu bu şekilde tehdit etmezlerdi. 
Yine akıl yürütecek olursak, onların gelip bu hadiseyi Hz. Peygam¬ 
bere (s.a) anlatmış olacakları ve dolayısıyla Hz. Peygamber de (s.a) 
bu davranışı tasvip etmemiş olsaydı, bunun bize rivayet edileceği so¬ 
nucuna varırdık. Bu bakımdan fakihler, bu davranışla ilgili olarak 
"caizdir" diye fetva vermişlerdir. (Umdet-ul Kari) 
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4 İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek var¬ 

dır. Hani onlar kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sîzlerden ve Al¬ 
lah'ın dışında tapmakta olduklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi (artık) ta- 
nımayıp-inkâr ettik. 6Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edin¬ 

ceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir." Ancak İbra¬ 
him'in babasına: "Sana bağışlanma dileyeceğim, ama Allah'tan gelecek 
herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez."7 demesi hariç. "Ey 
Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve 'içten sana yöneldik/ Dönüş sana¬ 
dır." 

AÇIKLAMA 

6. Yani, "Bizi sizin dininizi tanımıyor ve sîzlerin de hak üzerinde ol¬ 

madığınıza inanıyoruz" Bir kimsenin Allah a iman etmesi, onun Ta- 

ğut’u inkar etmesini gerektirir. 

"KimTağut’u inkar edip, Allah’a sığınırsa, muhakkak ki, o, kop¬ 

mayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir." (Ba- 

kare: 256) 

7. Diğer bir ifadeyle, Hz. İbrahim’in müşrik bir toplumla ilişkisini 

kestiğini ilan etmesi sizin için güzel bir örnektir. Yoksa O nun müş¬ 

rik babası için dua etmeye söz Vermesi ve bizzat dua etmesi size ör¬ 

nek değildir. Çünkü kafirleri sevmek, müminlere yakışmaz. 

"Akraba bile olsalar, cehennemin halkı oldukları anlaşıldıktan 

sonra müşrikler için mağfiret dilemek, ne Peygamber in, ne de mü- 
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mirilerin yapacağı iş değildir" (Tevbe: 113) 

Bu bakımdan bir Müslümanın, Hz. İbrahim de dua etmiş diyerek 

kafir yakınlarına Allah'tan mağfiret dilemesi caiz değildir. Bu nokta¬ 

da. "O halde Hz. İbrahim niçin bu işi yapmış? Veyahut O. bu iş üze¬ 

rinde devam etmiş midir?" şeklinde sorular sorulabilir. Bu soruların 

cevabını Kur an ayrıntılarıyla bildirmektedir. Babası, Hz. İbrahim'i 

evden kovaladıktan sonra, O babasına, "Selam sana! Senin için Rab- 

bimden mağfiret dileyeceğim" der. (Meryem: 47) Bu sözü üzerine Hz. 

İbrahim, babası hakkında iki kez mağfiret dilemiştir. Birincisi, "Rab- 

bimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı-babamı ve müminleri ba¬ 

ğışla. (İbrahim: 41). İkincisi, "Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklar¬ 

dandır. Kulların diriltilecekler! gün beni utandırma" (Şuara: 86-87) 

Ancak, kendisi için mağfiret dilediği babasının Allah düşmanı oldu¬ 

ğunu idrak edince, babası ile ilişkilerini kopardığını şöyle ilan etmiş¬ 

tir. İbrahim'in babasına dua etmesi, sadece ona yaptığı bir vaadden 

ötürü idi. Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olun¬ 

ca, ondan uzak durdu. Gerçekten İbrahim, çok içli ve yumuşak huy¬ 

lu idi." flevbe: 114) Bu ayetlerden açıkça. Peygamberlerin ancak so¬ 

nuna kadar devam eden davranışlarının örnek alınabileceği anlaşıl¬ 

maktadır. Kendilerinin sonradan terketüği veya Allah ın yapmaktan 

menettiği ya da sonraki şeriatın neshettiği davranışlar örnek alına¬ 

maz. Ayrıca hiç kimsenin, "Bu bir peygamberin amelidir" diyerek, 

yukarda özellikleri belirtilen davranışları örnek alması doğru değil¬ 
dir. 

Yine bu noktada akla şöyle bir soru gelebilin Yukarıda zikredilen 

ayette Hz. İbrahim'in sözleri iki bölümde incelenebilir. Birincisi, "Se¬ 

nin için Rabbimden, mağfiret dileyeceğim", İkincisi, Fakat senin 

için Allah tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez." Birinci 

bölümün niçin örnek alınmayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Ancak 

ikinci bölümde sarf edilen söz haktır, doğrudur. O halde niçin örnek 

alınmasın? Bu soru şu şekilde cevaplanabilir: "Bir kimse başka biri¬ 

ne söz verirken "Elimden ancak bu kadan gelebilirdi" dediğinde, bu 

sözden o şahsın karşısındaki kimseyi çok sevdiği anlaşılıyor. Yani o 

kimse şöyle demektedir: "Elimden daha fazlası gelse yapacağım." Bu 

sebeple Hz. İbrahim'in yukarıdaki sözü de, Allah'tan başka hiç kim¬ 

senin mağfiret edemeyeceği ve bir peygamberin sadece mağfiret dile¬ 

mekle yetinebileceği gerçeğine rağmen, aynı kapsam dahilinde alın¬ 

mıştır. Nitekim Allâme Alusî'de bu hususu böyle izah etmiştir. 
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5 "Rabbimiz, küfretmekte olanlar için bizi fitne (deneme konusu) kıl¬ 
ma 5 6 7 8ve bizi bağışla Rabbimiz. Şüphesiz sen, üstün ve güçlüsün, hüküm 

ve hikmet sahibisin." 
6 Andolsun, onlarda sizler için, Allah'ı ve ahiret gününü umud etmek¬ 

te olanlar için güzel bir örnek vardır.9 Kim yüz çevirecek olursa, artık 
şüphesiz Allah, Ganiy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan). Hamid (övülmeye 

layık olan)dır.10 
7 Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık besle¬ 

mekte olduklarınız11 arasında bir sevgi-bağı kılar. Allah, güç yetirendir. 

Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 
8 Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sü- 

rüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanız¬ 
dan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever.12 

9 Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanlan, sizi yurtlarınızdan 
sürüp-çıkMfenlan ve sürülüp-çıkanlmanız için arka çıkanları dost edin- 
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menizden sakındırır. Kimonlan dost edinirse, artık onlar zalim olanla¬ 
rın ta kendileridir.13 

AÇIKLAMA 

8. Müminlerin, kafirler için fitne (imtihan) kılınması, birkaç şekil¬ 
de olabilir ve her müminin bundan sakınması gerekir. Bu, kafirlerin 
müminleri yendikten sonra, hak üzerinde oldukları için müminleri 
mağlup ettiklerini sanmaları ve "Eğer bunlar (müminler) Allah yo¬ 
lunda olsalardı, biz onlah yenemezdik" demeleri şeklinde olabilir. 
Müminlerin kafirler için imtihan konusu olmalarının bir şekli böyle- 
dir. Başka bir şekli ise, kafirlerin aşın bir baskı ve zulüm uygulama¬ 
ları sonucunda, Müslümanların din ve ahlaklan konusunda onlarla 
anlaşma yapıp taviz vermek zorunda kalmalandır. Böyle bir durum, 
diğer insanlar için alay olurken, kafirlere de dini ve müminleri zelil 
etmeye vesile çıkar. Üçüncü bir şekilde şöyle olabilir: "Hak dinin 
temsilcileri, yüce bir dâvânm elemanlan olmalanna rağmen, içinde 
bulundu klan makama yakışmayacak bir şekilde, ahlakî vasıf ve fa¬ 
ziletlerden mahrum olurlarsa ve cahiliyye toplumunda yaygın oldu¬ 
ğu gibi, diğer insanlann düştükleri ahlakî zaaflara düşerlerse, kafir¬ 
lere fırsat verilmiş olacak ve onlar, "Bu kimselerin ne özellikleri var ki 
bizden daha şerefli kabul edilsinler" diyebileceklerdir. (İzah için bkz. 
Yunus an: 83) 

9. Yani, Allah'ın huzurunda bulunacağımız gün. O nun bize lütfe¬ 
deceğini ve bizi bağışlayacağını ümit ediyoruz. 

10. Yani, Allah'ın, bir yandan din davasını Öne sürüp, diğer yan¬ 
dan din düşmanlarıyla dostluk edenlerin imanına ihtiyacı yoktur. 
Allah onlardan müstağnidir. Onların, kendi uluhiyyetini kabul edip- 
etmemesine muhtaç değildir. O her zaman kendisine hamd edilen¬ 
dir. O nun hamid sıfatı, bir başkasının kendisine hamdetmesine 
bağlı değildir. Bir kimsenin Allah'a iman etmesinin, Allah’a bir yaran 
yoktur, onun imanı sadece kendi menfaati icabıdır. Onlara, Hz. İbra¬ 
him ve beraberindekiler gibi, Allah düşmanlarıyla ilişkilerini kopar¬ 
madıkça, imanlan bir yarar sağlamayacaktır. 

11. Yukandaki ayetlerde, Müslümanlara kendi kafir akrabalarıyla 
ilişkilerini kesmeleri için telkinde bulunulmuştur. Bu telkine, sami¬ 
mi Müslümanlar hiç tereddütsüz tabi olmuştur. Ancak Allah Teâlâ, 
anne, baba, kardeş ve akrabalarla ilgiyi kesmenin ne kadar güç ol¬ 
duğunu ve bu tavrın müminlere ne kadar ağır geldiğini biliyordu. Bu 
yüzden Allah onlara, akrabalarının da Müslüman olacağını ve bu¬ 
günkü düşmanlığın yann sevgiye dönüşeceğini müjdeliyerek teselli 
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verdi. Bu ayet nazil olduğunda hiçkimse, bu işin nasıl olacağını dü- 
şünemiyordu bile. Ancak bu ayetin nüzulünden daha birkaç hafta 
bile geçmeden Mekke fetholunmuş, Kureyşliler bölük bölük Islâm'a 
girmişlerdi. Böylece Müslümanlar da kendilerine verilen ümidin na¬ 
sıl gerçekleştiğine bizzat şahit olmuşlardı. 

12. Bu noktada. "Düşmanca bir tavır takınmayan kafirlere adaletli 
davranmak elbette makuldür ama sadece onlara mı adaletli davra- 
nılacaktır? Diğer kafirlere adaletsizce davranılabilir mi?" gibi soru¬ 
lar bazılarımızın zihnini karıştırabilir. Ancak ayetin siyak ve siba¬ 
kından da anlaşılacağı üzere, "adalet" kavramı burada özel bir an¬ 
lam içinde kullanılmıştır. Yani, "Şayet bir kimse size düşmanlık yap¬ 
mıyorsa, sizin de ona karşı düşmanlık yapmamanız adaletin gereği¬ 
dir. Düşmanlık yapan ile yapmayanın aynı kefeye konması adalet¬ 
sizliktir. Size sırf Müslüman olduğunuz için zulmeden, ülkenizi ter- 
ketmenize neden olan ve daha sonra bile peşinizi bırakmıyan kimse¬ 
lere gelince, onlara karşı şiddetli (sert) bir tavır takınmak sizin hak¬ 
kınızdır. Ancak size zulmetmemiş olan kafirlerin -ki sizlerin yakın 
akrabalarıdır- üzerinizde haklan varsa, onlara hakkını eksiksiz öde¬ 
yin ve iyilikte bulunun. 

13. önceki ayetlerde kafirlerle ilişkinin kesilmesi emrediliyordu. 
Ancak bundan kafirler ile her türlü münasebetin koparılması gerek¬ 
tiği gibi yanlış bir anlam çıkabileceğinden, bu ayetlerde onlarla iliş¬ 
kiyi kesmenin sebebinin kafir olmaları değil, müminlere zulüm ve 
şiddet uygulamalan olduğu tasrih edilmektedir. Bu bakımdan 
Müslümanlar, kendilerine karşı düşmanca bir tutum izleyen kafir¬ 
lerle, izlemeyenlerin arasını ayırmalıdırlar. Müslümanlara bir kötü¬ 
lük yapmamış olan kafirlere iyi davranmak gerekir. Nitekim bunun 
en güzel açıklaması, Hz. Esma binti Ebu Bekir ile kafir annesi ara¬ 
sındaki olaydır. Hz. Ebu Bekir'in hanımlarından Kuteyle binti Abdü- 
luzza kafirdi ve kocasının hicret etmesinden sonra bile Mekke'de 
kalmayı tercih etmişti. Hz. Esma ise onun kızıdır. Hudeybiye Antlaş¬ 
masından sonra Mekke ile Medine arasında gidiş gelişin başlaması 
üzerine, o da kızını görmek için Medine'ye gelerek, ona birtakım he¬ 
diyeler getirir. Hz. Esma nın rivayet ettiğine göre, kendisi Hz. Pey¬ 
gambere (s.a) "Annem ile görüşeyim mi" diye sorar ve Hz. Peygam¬ 
ber de (s.a) kendisine "Evet, ona iyi davran" diye cevap verir. (Müs- 
ned-i Ahmed, Müslim, Buhari) Hz. Esma nın oğlu Abdullah bin Zü- 
beyr bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde şöyle anlatın "Annem (Hz. Es¬ 
ma) annesiyle önce görüşmek istememişti ama daha sonra Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) izin vermesi üzerine onunla görüştü." (Müsned-i Ah¬ 
med, îbn Cerir, Ibn Ebi Hatim) Bu olaydan, bir Müslümanın kafir 
olan anne ve babasına hizmette bulunmasının, kardeşlerine ve ak¬ 
rabalarına yardım etmesinin Islâm düşmanı olmamaları şartıyla ca¬ 
iz olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bir Müslüman, Zimmî fakirlere de 
sadaka verebilir. (Ahkam-ul Kur an, El-Cassas) 
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10 Ey iman edenler, mü'min kadınlar hicret etmişler olarak size gel¬ 
dikleri zaman, onlan imtihan edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bi¬ 
lendir. Şayet onların (gerçekten) mü'min kadınlar olduklarını bilip-öğ- 
renirseniz, artık sakın onlan kâfirlere geri çevirmeyin.14 (Çünkü) Ne 

bunlar onlara helaldir, ne onlar bunlara helaldir. Onlara (kâfir kocalan- 
na kendileri için) harcadıklannı verin. Onlara (hicret) eden mü’min ka¬ 
dınlara) ücretlerini (mehirlerini) verdiğiniz takdirde15 onların nikâhla- 
manızda sizin için bir güçlük yoktur. Kâfir (kadm)ların ismetlerini 
(nikâhlannı) tutmayın ve (onlar için) harcadıklannızı isteyin. Onlar da 
(mü'min kadınlara) harcadıklarını istesinler.16 Bu, Allah'ın hükmüdür. 

Sizin aranızda hükmeder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

14. Bu kararın arka planı şu şekildedir: "Hudeybiye Antlaşma¬ 
sı nın sonrasında, Mekke'den kaçıp Medine'ye gelen Müslüman er¬ 
kekler, antlaşma gereğince geri iade ediliyorlardı. Daha sonra 

Müslüman kadınlar da gelmeye başladılar ve ilk olarak Ukbe bin Ebi 
Muayt ın kızı Ümmü Gülsüm hicret edip Medine'ye geldi. Mekkeli 
müşrikler antlaşma gereğince onun da iadesini talep etmiş ve bu 
yüzden Ümmü Gülsüm'ün iki kardeşi Velid bin Ukbe ile Umare bin 
Ukbe kardeşlerini geri almak amacıyla Medine'ye gelmişlerdi. O za¬ 

man antlaşma gereğince, erkekler gibi kadınların da iade edilip edil- 
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meyeceği meselesi ortaya çıkmış ve Allah bu meseleyi çözmek üzere, 
"Ey iman edenler, mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman 
onlan imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer on¬ 
ların mümin olduklarına kanaat getirirseniz, onlan kafirlere iade et¬ 

meyin" ayetini indirmiştir. 
Bu konuyla ilgili hadisler mânâca rivayet edildiği için birçok kan- 

şıklıklar meydana gelmiştir. Bu bakımdan bu kanşıklığın çözülmesi 
gerekmektedir. Hudeybiye Antlaşmasıyla ilgili hadisler, umumiyet¬ 

le mânâca rivayet edildiklerinden dolayı, antlaşmanın şartlan ayn 
rivayetlerde farklı lafızlarla nakledilmişlerdir, örneğin, bir rivayette, 
"Sizden (bize) kim gelirse, onu size iade etmeyeceğiz, ama bizden size 
kim gelirse, siz onu bize iade edeceksiniz." (Müslim) denirken, başka 
bir rivayette, "Velisinin izni olmadan, Rasulullah'm ashabından biri 
(Medine'ye) gelecek olursa, onu (Mekke'ye) iade edecek" denmekte¬ 
dir. Yine daha farklı bir rivayet, "Velisinin izni olmadan Kureyş'ten 
kim Muhammed'le gelirse, o Kureyş’e geri verilecektir. (Ibn Hişam, 
lbni Cerir, Vakıdı) lafızlanyla naklolunmaktadır. Tüm bu rivayetler¬ 
den açıkça anlaşıldığı gibi, antlaşmanın şartlan aynı kelimelerle de¬ 

ğil, mânâca rivayet edilmişlerdir. Genellikle bu konuda, çoğu riva¬ 
yetlerin mânâca rivayet edilmiş olması, birçok müfessir ve muhaddi- 
sin, bu antlaşmanın kadın ve erkeğin ikisini birden kapsadığını san¬ 

malarına yol açmıştır. Dolayısıyla onlar da, "Eğer onlann inanmış ol¬ 
duklarım anlarsanız, onlan kafirlere iade etmeyin" ayeti karşılanna 

çıkınca, hemen bu ayeti tevil cihetine giderek, "Mümin kadınların ia¬ 
de olunmaması için, Allah Teâlâ bu ayeti indirerek antlaşmanın söz- 

konusu maddesini feshetmiştir" demişlerdir. Oysa mesele, hemen 
bu yorumu kabullenebileceğimiz kadar basit değildir. Çünkü bu 
antlaşma erkek ve kadınlan kapsıyorsa eğer, taraflardan biri antlaş¬ 
mayı iptal edemez. İptal ettiğini düşünsek bile, o takdirde Kureyşli- 
ler kıyameti kopanrdı. Zira zaten onlar bu tür nedenler anyorlardı. 

Ancak görüyoruz ki, Allah'ın bu karanna onlann hiçbir itirazı olma¬ 
mıştır. Şaşılacak olan, pekçok kimsenin nedense bu noktayı düşün¬ 
memiş olmasıdır. Üstelik bazılan (örneğin Kadı Ebu Bekir, lbn'ul- 
Arabî) bu noktayı düşünmüş olmasına rağmen, Kureyşlilerin ses çı- 
karmayışlannı Allah'ın bir mucizesi olarak nitelemişlerdir. Bu kim¬ 
selerin yaptıkları bu tevilden, kalplerinin nasıl olup da itmi nan bul¬ 

duğuna hayret ediyorum doğrusu. 
Gerçekte bu antlaşmayı Müslümanlar değil, Kureyşliler, dikte et¬ 

tirmişlerdir. Onlann temsilcisi olan Süheyl bin Amr'ın yazdırdığı 
antlaşmanın sözkonusu maddesinin metni şöyledin "Sana bizden 
bir erkek (racul) gelirse, o gelen kimse senin dininde olsa bile, onu bi- 
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ze iade edeceksin." (Bu antlaşmanın lafızları Buhari'de Kitab-ul-Şu- 
rut, Bab'ul-Şurut fi'l Cihad ve Mesalihde güçlü senetlerle nakledil¬ 
miştir.) Süheyl bin Amr'ın, antlaşmayı yazdırırken, "Racul" kelime¬ 
sini zihninde bir an kadın ve erkek olarak düşünmesi mümkündür. 
Ancak antlaşmanın ilgili maddesinde kelime "Racul" olarak yazıl¬ 
mıştır ve Arapça'da bu kelime sadece erkekler için kullanılır. Bu yüz¬ 

den Ümmü Gülsüm’ün kardeşleri onun iadesi için Hz. Peygamber e 
başvurduklarında (İmam Zühri'nin rivayetine göre), Hz. Peygamber 
(s.a) onlan geri çevirerek, "Bu antlaşma kadınlar için değil, sadece 
erkekler için geçerlidir" demiştir. (Ahkamu'l Kuran, lbnu'l Arabi, 
Tefsir-i Kebir, imam Razı) Bu ana kadar Kureyşliler antlaşmanın er¬ 
kek ve kadını kapsadığı düşüncesinde olduklarından, Hz. Peygam¬ 

berim antlaşmanın bu kelimesine dikkat çekmesi üzerine şaşırıp 
kaldılar ve mecburen boyun eğdiler. 

Antlaşmanın bu şartı gereğince, Müslümanların, hangi maksatla 
gelirse gelsin hiçbir kadını Kureyş’e iade etme zorunluluğu yoktu. 
Ancak İslâm'ı ilgilendiren husus Medine’ye sığınmak için Mekke'den 
kaçıp gelen diğer kadınlar değil Müslüman kadınlardı. Bu bakımdan 

Allah Teâlâ, hicret ederek gelen kadınların imanlarını açığa vurma¬ 

larım ve sorguya çekildikten sonra da mümin olduklarına kanaat ge¬ 
tirilirse şayet, kafirlere geri gönderilmemelerini bildiren ayeti inzal 
etmiştir. Allah'ın bu emirleri, şöyle uygulanıyordu: Eğer bir kadın 
Mekke'den hicret edip Medine'ye gelirse, ona Allah'ın birliğine ve 
Muhammed in Allah'ın elçisi olduğuna inamp inanmadığı ve sadece 
Allah ve Rasulü için mi hicret ettiği soruluyordu. Yani kocasıyla kav¬ 
ga ettiği veya Medine'deki bir Müslümana aşık olduğu ya da dünyevi 
birtakım çıkarlar için mi hicret ettiği öğrenilmeye çalışılıyordu. Bu 

sorulara tatminkâr cevaplar alındıktan sonra, o kadın Medine'ye ka¬ 
bul edilir, aksi takdirde iade edilirdi, (lbn Cerir, bu hadisi lbn Ab- 
bas'tan rivayet etmiştir. Ayrıca Katade, Mücahid, lkrime, lbn 
Zeyd.) 

Bu ayetten, şahitlik yasasının bir prensibi elde edilmektedir. Bu 
kural, Hz. Peygamber in fiilî uygulamasıyla daha da net anlaşılmak¬ 

tadır. Ayet-i Kerime'de üç husus vurgulanmıştır. Birincisi, hicret 
eden kadınlar kendilerini mümine olarak tanıttıklarında, onların 

iman iddialarının doğruluğu araştırılacaktır. İkincisi, onların ger¬ 

çekten iman edip etmediklerini ancak Allah bilir, içlerinde taşıdıkla¬ 
rı imanın bilinmesi mümkün değildir. Üçüncüsü, sorgu bitiminde 

mümin olduklarına kanaat getirilirse eğer, onlar kafirlere iade edil¬ 
meyeceklerdir. Kadınların iman iddialarının tahkiki emri gereğince 
Hz. Peygamber, onlara yemin ettirir, yemin ederlerse kabul ederdi. 
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Bu uygulamadan çıkan sonuca göre, mahkemede hakimin gerçek 
bilgi sahibi olması şart değildir. Şahitlerden alınan bilgi yeterlidir. 
Bir diğer kural, yemin eden bir kimseye, yalancı olduğuna dair bir 

başka delil bulunmadıkça güvenilmelidir. Üçüncü bir kural ise, bir 
kimsenin inancı hakkında kendi söylediklerinin esas olmasıdır, 
inancının söylediği gibi olup olmadığını kurcalamak ise, açık bir be¬ 
lirti onun imanını yalanlamadıkça doğru değildir. Dördüncü kural, 
başka bir kimsenin bilmesine imkan olmayan bir durumda şahitlik 
yapan kimselerin açıklamaları kabul edilmelidir, örneğin talak ve 
iddet hususunda, kadının hayız ve taharet ile ilgili açıklaması yeter¬ 
lidir. Kadının yalan veya doğru söylemesi bizi ilgilendirmez. Ayn ku¬ 
ral, hadis rivayetleri için de geçerlidir. Sözgelimi bir ravı, zahiren 
mümin ve sika ise, onun rivayeti kabul edilir. Ancak aleyhte başka 
bir karine varsa o takdirde o ravinin rivayeti reddedilebilir. 

15. Yani, hicret eden mümine kadınların, kafir kocalarından al¬ 
dıkları mehri Islâm Devleti iade edecektir. Serbest kalan bu kadınlar 

herhangi bir Müslüman ile, mehir alarak yeniden evlenebilirler. 
16. Bu ayette, aile ve uluslararası ilişkilerle ilgili dört önemli ilke 

açıklanmıştır. 

a) Müslüman bir kadın, kafir bir kocaya, kafir bir koca da 
Müslüman bir kadına helâl değildir. 

b) Evli olan Müslüman bir kadının nikahı, Dar-ul Küfürden Dar- 
ul İslâm'a hicret ettikten sonra kendiliğinden fesholur. Artık o diledi¬ 
ği bir Müslümanla mehir karşılığı evlenebilir. 

c) Müslüman bir erkeğe, kafir bir kadım nikahı altında bulundur¬ 
mak caiz değildir. 

d) Dar'ul-Küfür ile Dar'ul-Islâm arasında banş antlaşması oldu¬ 
ğunda. İslâm yönetimi kafir devlet ile, "Evli Müslüman bir kadın 

Dar'ul-Küfür’den, Dar'ul-lslâm'a hicret ettiğinde onun mehrini 
İslâm yönetimi ödeyecek, Dar'ul-Küfür de kalan Müslümanla evli 
bir kadının mehrini de, küfür hükümeti ödeyecektir" şeklinde bir 

antlaşma yapmalıdır. Bu hükümlerin arka planı şu şekildedir: 
Islâm'ın ilk dönemlerinde birçok kimse Müslüman olduğunda onla¬ 
rın hanımları, yine birçok kadın Müslüman olduğunda onların ko¬ 
calan İslâm'ı kabul etmemişti, örneğin, Hz. Peygamber in kızı Zey- 
neb'in kocası Ebu'l-As, İslâm'ı kabul etmeyerek, uzun bir süre İsl¬ 

âm'ın dışında kalmıştır. İlk başta, Müslüman bir kadma kafir kocası 

ve Müslüman bir erkeğe de kafir kansı haramdır, şeklinde bir hü¬ 
küm bulunmadığından onlann arasında evlilik ilişkisi devam etmiş¬ 
tir. Hicretten sonra da bu durum böyle devam etmiştir ve bu süre 
zarfında birçok kadın İslâm'ı seçerek Medine’ye hicret ederken, kafir 
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kocalan Mekke'de kalmıştır. Aynı zamanda birçok Müslüman da ka¬ 
fir kanlannı Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret etmiştir. Ancak 
bunlar arasında evlilik ilişkileri yine de devam ediyordu. Bu husus, 

özellikle kadınlar açısından önemli bir sorun ortaya çıkarmıştı; zira 
erkekler başka bir kadmı nikahlan altına alabilirken, önceki nikah¬ 
lan fesholmadan kadınlann bir başkasıyla evlenebilmeleri mümkün 
değildi. Hudeybiye Antlaşmasından sonra, bu ayetler nazil olunca, 
Müslümanlarla müşrikler arasındaki evlilik ilişkileri son buldu. Da¬ 
ha sonra da, bu mesele kesin bir karara bağlanarak, açık bir yasa 
haline gelmiştir. Islâm hukukçulan bu yasayı aşağıdaki gibi dört bö¬ 
lümde düzenlemişlerdir. 

a) Kadın ve kocanın, (biri Müslüman diğeri kafir olmak üzere) 
Dar'ul-lslâm'da bulunmalan durumu, 

b) Kadın ve kocanın, bir, Müslüman diğeri kafir olmak üzere, 
Dar'ul-Küfür'de bulunmalan durumu, 

c) Kadın ve kocadan birinin Müslüman olarak Dar'ul-Islâm'a hic¬ 
ret edip, diğerinin Dar'ul-Küfür'de küfrü tercih edip kalması duru¬ 
mu, 

d) Kadın ve kocadan birinin irtidat etmesi durumu. 

Aşağıda bu dört durum hakkında İslâm hukukçularının müte- 
alâlan beyan edilmiştir. 

1) Erkek Islâm'ı kabul etmiş, kadın da Hıristiyan ve Yahudi olarak 
kendi dininde kalmış ise, nikahlan devam eder. Çünkü Müslüman 
bir erkeğin Ehl-i Kitap tan bir kadmla evlenmesi caizdir. Ve bu konu¬ 
da tüm İslâm hukukçulan görüş birliği içindedir. 

Islâm'ı kabul eden bir erkeğin, karısı Ehl-i Kitap tan değilse ve 
kendi dininde olmakta devam ediyorsa Hanelilere göre, o kadın 

İslâm'a davet edilir, kabul ederse nikah devam eder, aksi takdirde 
son bulur. Bu süre içinde mübaşeret olmuşsa kadına mehri verilir. 
Eğer olmamışsa kadma mehir vermek gerekmez. Çünkü bu boşama 
onun kafir olması nedeniyledir. (El-Mebsut, Hidaye, Feth-ul-Kadir). 
imam Şafii ve İmam Ahmed'e göre, erkek İsl am'ı kabul etitğinde eğer 

kadın ile koca arasında mübaşeret vuku bulmamışsa, nikah kendi¬ 

liğinden fesholur. Mübaşeret olmuşsa eğer, kadın iddet bekler. 
Üçüncü aydan sonra hâlâ İslam'ı kabul etmemişse nikah fesholur. 
İmam Şafii aynca, zımmilere din konusunda baskı yapılamayaca¬ 

ğından dolayı, kadım Islâm'a çağırmanın doğru olamayacağını söy¬ 
lüyor. Ancak bu, gerçekte çok zayıf bir görüştür. Çünkü zımmî bir 
kadma din konusunda baskı, siz onu Müslüman olmaya mecbur et¬ 
tiğinizde olur. Sadece "Islâm'ı kabul edersen kan-koca olmaya de¬ 
vam edeceğiz, aksi takdirde ayrılmak zorundayız'' demekle, din ko- 
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nusunda baskı yapılmış olmaz. Nitekim Hz. Ali (r.a) döneminde böy¬ 
le bir örnek vardır. Irak'ta mecusi bir toprak sahibi, Müslüman ol¬ 
masına rağmen, kansı dininde devam etmeyi tercih eder. Hz. Ali, ka¬ 
dım İslâm'a davet eder, kadın kabul etmeyince Hz. Ali de onlan birbi¬ 
rinden boşar. (El-Mebsut) İmam Malik e göre erkek Müslüman olur 
da, kadınla aralarında mübaşeret olmazsa nikah fesholur. Mübaşe¬ 
retin olması halinde ise, kadın İslâm'a davet edilir, kabul etmezse 
boşanırlar. (El-Muğni, İbn Kudame). 

Hanelilere göre, kadm İslâm'ı kabul etmiş, fakat kocası kafirse, o 
Ehl-i Kitap olsa da olmasa da. mübaşeret vuku bulsa da bulmasa da 
koca Islâm'a davet edilir, kabul etmezse kadı onları boşar, kabul 
ederse nikahlan devam eder. Bu sırada koca İslâm'ı kabul etmemiş 
ise Islâm’ı inkar da etmiyorsa, kadm ona eşlik yapmaya devam eder, 
fakat yaklaşamaz. Kocası açıkça İslâm'ı reddettiğinde ise boşanma 
kesinleşir. Şayet mübaşeret olmamışsa kadın, mehrinin yansım, ol¬ 
muşsa tümünü alır. Aynca iddet süresi içinde nafaka da alır. (El- 
Mebsut, Hidaye, Feth-ul Kadir). İmam Şafii'ye göre, mübaşeret ol¬ 
madığı takdirde kadm Islâm'ı ne zaman kabul ederse, o zaman nika¬ 
hı da fesholur. Mübaşeret olmuşsa, iddet bitene kadar nikah devam 
eder. Koca, iddet bitene kadar Islâm'ı kabul etmezse nikah fesholur. 
Aynca İmam Şafii, yukanda zikredildiği gibi kafir kocaya İslam'ın 
tebliğ edilmesini caiz görmemektedir. Ancak "Bu takdirde zımmîye 
din konusunda baskı yapılmış olur" şeklindeki bu görüş zayıf ve 
yanlıştır. Hz. Ömer (r.a) döneminde bu türde birçok olay vuku bul¬ 
muş ve İslâm'ı kabul eden kadmlann kocalan da Islâm'a davet edil¬ 
miş, kabul etmezse boşanmışlardır. Örneğin Beni Tağleb'den bir Hı- 
rtstiyanın hanımı İslâm'ı seçtiğinde, kocaya "İslâm'ı tebliğ edin. Ka¬ 
bul ederse mesele yok, etmezse ayrılsınlar" demiştir. Bu tür hadise¬ 
lere sahabe arasında da rastlanılmış ama bir ihtilaf rivayet edilme¬ 
miştir. (Ahkam'ul-Kur'an, Cassas, El-Mebsut, Feth'ul-Kadirjlmam 
Malik e göre mübaşeret olmadan önce kadm Müslüman olmuşsa, 
kocasına İslâm tebliğ edilir, İslâm'ı kabul ederse nikahlan devam 
eder, kabul etmezse aynbrlar. Fakat mübaşeret olmuşsa, kadın id- 
detini bekler ve bu sırada kocası İslâm'ı kabul ederse nikahlan sü¬ 
rer, kabul etmez ve kadının iddeti de biterse nikah fesholur. İmam 
Ahmed'ten nakledilen bir görüş, imam Şafii'yi teyid ederken diğer bir 
görüş. "Kan ve koca arasında din ayrılığı varsa mübaşeret olsun ol¬ 
masın boşanırlar.'' şeklindedir. (El-Muğni). 

2) Daral Küfür'de bir kadm İslâm'a girmiş ama kocası kafirse ve¬ 
yahut erkek İslâm'a girmiş hanımı (Ehli Kitap harici) kendi dininde 
devam ediyorsa. Hanelilere göre, aralannda mübaşeret olsa da ol¬ 
masa da, kadm üç ay başı görene kadar ayrılamazlar. Kadm hayız 
görmüyorsa üç ay geçmesi gerekir. Bu esnada kafir olanı İslâm'a gi¬ 
rerse nikah sürer. Aksi takdirde iddet bittiğinde aynlırlar. imam Şa¬ 
fii'ye göre, mübaşeretin olup-olmaması bu meselede önemlidir. Mü- 
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başeret olmamışsa, dinlerin ayn olması nedeniyle boşanırlar. Mü¬ 
başeret olmuşsa iddet süresi bitene kadar nikahlan devam eder. Ka¬ 
fir olan eş, (kadın veya erkek) bu müddet içinde İslâm'ı kabul etmez¬ 

se aynlırlar. (El-Mebsut. Fethu'l-Kadir, Ahkamu'l Kur an, El-Cas- 
sas) 

3) Eşler arasında din aynhğının dışında, mekan aynlığı da bulu¬ 
nuyorsa, yani eşlerden biri Daru'l Küfürde kafir olarak kalır ve diğe¬ 
ri Darü'llslâm'a hicret ederse. Haneli lere göre, nikah kendiliğinden 

fesholur. Şayet hicret eden kadın ise, o hemen evlilik hakkına sahip 
olur. İddet şartı aranmaz. Ancak yeni kocası kendisiyle bir ay boyun¬ 
ca (çocuk olup olmadığı anlaşılsın diye) ilişkide bulunamaz. Fakat 
kadın hamile olsa bile evlenebilir, fakat doğuma kadar bekler. İmam 

Ebu Yusuf ile imam Muhammed bu meselede İmam Ebu Hanife'den 

oldukça farklı bir görüş ileri sürmüşlerdir. Onlara göre, kadm iddet 
bekler ve eğer hamile ise, doğurmadan nikah yapamaz. (El-Mebsut, 

Hidaye, Ahkamu'l Kur an, El-Cassas) imam Şafii, İmam Malik ve 

imam Ahmed'e göre, mekan ayrılığının bu meseleyle bir alakası yok¬ 

tur. Problem olan din ayrılığıdır. Şayet eşler arasında din ayrılığı var¬ 
sa, ayn yerlerde olmalan hükmü değiştirmez. Yari Daru'l İslâm'da, 

veya Daru'l Küfür de bulunmalan farketmez. (El-Muğni) imam Şafii, 
yukardaki görüşün yanısıra, hicret edip Daru’l İslâm'a gelen kadın 

hakkında "O, kafir kocasıyla kavga edip, sırf ondan kurtulmak için 

hicret etmişse, mekan ayrılığından değil, niyet dolayısıyla aynlır' de¬ 
mektedir (El-Mebsut, Hidaye). 

Kur an in sözkonusu ayeti üzerinde dikkatlice düşünüldüğünde, 

en isabetli görüşün Ebu Hanife'ye ait olduğu anlaşılır. Çünkü Allahu 
Teâlâ, bu ayeti hicret eden mümine kadınlar hakkında indirmiş ve 

Daru'l Küfür de bırakarak geldikleri kocalarının kendilerine haram 
olduğunu bildirmiştir. Daru'l Islâm'daki müminlere ise, onlan (hic¬ 

ret eden mümine kadınlan) mehirlerini verme suretiyle nikahlayabi¬ 
lecekleri söylenirken. Muhacirlere Daru'l Küfür de bulunan kafir eş¬ 

lerini nikahlan altında tutmamalan ve onlara verdikleri mehirleri 
geri istemeleri emredilmiştir. Bu özel emirlerin sadece din ayrılığı ne¬ 

deniyle olmayıp, mekan aynlığı nedeniyle de verildiği açıkça ortada¬ 

dır. Şayet Müslüman kadınlann hicret etmeleri dolayısıyla kafir ko¬ 
calarıyla aralarındaki nikah sona ermemiş olsaydı, o takdirde 

Müslüman erkeklerin bu kadınlan nikahlamalarına nasıl izin verile¬ 
bilirdi? Üstelik bu izin verilirken iddet şartı dahi aranmamıştır. "Ka¬ 

fir kadınlann ismetlerini (nikahlannı) tutmayın" ayetinin inmesin¬ 

den sonra. Muhacirlerin kafir olan hanımlanyla nikahlan devam et¬ 

miş olsaydı (veya nikahlan kendiliğinden fesh olmasaydı), onlara ay- 
nca "hanımlannızı boşayın" emri de verilirdi. Fakat ayette böyle bir 
ima bile yoktur. Her ne kadar bu ayet nazil olduktan sonra Hz. Ömer, 

Hz. Talha ve diğer bazı Muhacirlerin Mekke'deki kafir eşlerini boşa- 
dıklan sabit ise de, bu talakın gerekli olduğuna delil değildir. Çünkü 
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onlar eşlerine talak göndermemiş olsalar bile-, yine de nikahlan sona 
ermiştir. 

Bu konuda delil olarak Hz. Peygamber (s.a) dönemindeki üç hadi¬ 
se gösterilebilir. Bu örneklerden; sözkonusu ayetlerin nazil olmasın¬ 
dan sonra. Hz. Peygamber in (s.a) mekan farkına rağmen mümin ve 
kafir eşler arasında nikahlannı devam ettirdiği anlaşılmaktadır: 

a) Mekke fethinden az bir zaman önce, Ebu Süfyan İslâm'ı kabul 
etmiş ve eşi Hind de Islâm'ı kabul etmiş ve nikahlannı yenilememe¬ 
lerine rağmen, Hz. Peygamber (s.a) onlara nikahlarına devam etme 
izni vermiştir. 

b) Mekke'nin fethinden sonra Ebu Cehil'in oğlu İkrime ile Hakim 
bin Hizam, Mekke'den kaçmışlar ama onların ardından eşleri 
İslâm'a girmiştir. Daha sonra kocalan adına "eman" almak için Hz. 
Peygambere (s.a) başvuran bu kadınlar, kocalannı geri çağırmışlar, 
onlar da Hz. Peygamber in (s.a) huzuruna gelerek Islâm'ı kabul et¬ 
mişlerdir. Hz. Peygamber ise, onlann nikahlannı devam ettirmiş¬ 
tir. 

c) Hz. Peygamber in kızı Zeynep hicret ederek Medine'ye gelmiş ve 
kocası Ebu'l-As kafir olarak Mekke'de yaşamaya devam etmiştir. 
Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve Ibn Mâce'nin lbn Abbas'tan 
naklettikleri bir hadise göre, Ebu'l-As hicretin 8. yılında Medine'ye 
gelerek İslâm'ı kabul etmiştir. Hz. Peygamber (s.a) onun eşiyle nika¬ 
hını yenilemesine gerek görmeyerek onlann eski nikahlanna devam 
etmelerine izin vermiştir. Aslında ilk iki hadise, mekan ayrılığı tarifi¬ 
ne dahil değildir; zira mekan aynlığı, bir kimsenin geçici olarak bir 
yere kaçmaasmdan meydana gelmez. Bilakis mekan aynlığı, bir 
kimsenin eşini bir beldede bırakıp kendisinin başka bir beldeye 
müstakilen yerleşmesidir. Günümüzdeki literatüre göre ifade ede¬ 
cek olursak, o kimseyle hanımı ayn ülkenin vatandaşlan olmuşlar¬ 
dır. Hz. Zeynep hakkında ise iki rivayet bulunmaktadır, lbn Ab¬ 
bas'tan rivayet edileni yukarda zikredildi, diğerini ise İmam Ahmed, 
Tirmizi, lbni Mace, Abdullah bin Amr bin el-As'tan nakletmişlerdir. 
Bu rivayete göre, Hz. Peygamber (s.a) Hz. Zeyneb'i yeniden mehir 
karşılığında Ebu'l-As ile nikahlamıştır. Bu iki rivayetten, önce lbni 
Abbas'ınkini ele alırsak, birincisi bu rivayetin "Mekan ayrılığının ya¬ 
sal bir etkisi yoktur" diyenlere delil teşkil etmediğini; İkincisi, lbni 
Abbas'ın rivayeti üzerinde ısrar edildiği takdirde bunun kendi gö¬ 
rüşlerine ters düştüğünü görürüz. Çünkü onlara göre, aralannda 
din ayrılığı ihtilafı bulunan ve mübaşeretin vuku bulduğu bir çiftin 
boşanabilmeleri için iddet beklemeleri gerekmektedir. Ancak kâfir 
olan eş İslâm'ı kabul ederse nikah devam eder, kabul etmezse iddet 
sonunda nikah kendiliğinden fesh olur. Fakat onlar Hz. Zeyneb'in 
hadisesi ile istidlal ederlerken, aralannda din ihtilafı bulunduğunu 
ve çok sene geçtiğini ileri sürmektedirler. Oysa Ebu'l-As, Hz. Zeyneb 
hicret ettikten 6 sene sonra Müslüman olmuş ve Müslüman kadınla- 



Cüz : 28 TEFHtMU'L KUR AN 253 

nn müşrik erkeklere haram olduğunu bildiren sözkonusu ayetler, o 
Müslüman olmadan en az iki sene önce inmiştir. 

4) Irtidat meselesinde, birincisi eşlerin her ikisinin de dinden dön¬ 
meleri; İkincisi, birinin Müslüman kalırken diğerinin dönmesi şek¬ 
linde iki durum vardır. 

Şayet eşlerin her ikisi de irtidat etmişlerse, Şafıilere ve Hanbelilere 
göre, mübaşeretten önceyse hemen ayrılırlar, mübaşeretten son¬ 
raysa iddetin bitimi ile İslâmî nikahlan son bulur. Bu görüşün aksi¬ 
ne, Hanefîler kıyas yoluyla bu nikahın fesholduğuna kaildirler. An¬ 
cak Hz. Ebu Bekir (r.a) döneminde vuku bulan irtidat olaylarında 
binlerce kişi İslâm'dan dönmüş ve sonra tekrar İslâm’a girmişlerdi. 
Sahabeden hiç kimse onlara nikah yenileme (tecdid i nikah) şartı 
koşmadığı için, biz sahabenin bu ittifakını esas alıp kıyasın aksine 
eşlerin birlikte irtidat etmeleri durumunda onların nikahlarının son 
bulmayacağını kabul ediyoruz. (El-Mebsut, Hidaye, Fethu'l-Kadir, 
Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı) 

Erkek irtidat edip, hanımı Müslüman kalırsa. Hanelilere göre, da¬ 
ha önce mübaşeret olsun-olmasın hemen nikah fesholur. Fakat Şa- 
fiilere ve Hanbelilere göre, mübaşeretten öncesi ile sonrası arasında 
fark vardır. Şayet mübaşeretten önce irtidat etmişse nikah fesholur, 
mübaşeretten sonra ise, iddet süresince nikah devam eder, bu esna¬ 
da koca yeniden Müslüman olursa mesele kalmaz. Aksi takdirde id¬ 
detin bitimiyle birlikte, kocanın irtidat gününden itibaren nikah fes- 
holmuş sayılır. Yani kadının yeni bir iddet beklemeye ihtiyacı yok¬ 
tur. Mübaşeretten önce kocası irtidat eden kadının mehrinin yansı¬ 
nı, mübaşeretten sonraysa mehrinin tümünü alacağı hususunda 
dört mezhebin alimleri ittifak etmişlerdir. 

Kadının irtidat edip, kocasının Müslüman kalması halinde, Ha- 
nefilerin kadim fetvasına göre, nikah hemen fesholur. Ancak daha 
sonra Belh ve Semerkand uleması nikahın hemen fesh olmayacağı 
şeklinde önceki görüşün aksine bir görüş öne sürmüşlerdir. Bu gö¬ 
rüş, önceki fetvanın kadınların kocalarından kurtulabilmek için ir¬ 
tidat etmelerine neden olacağı korkusuyla ileri sürülmüştür. Nite¬ 
kim Malikilerin fetvası da bu şekildedir. Onlara göre, kadının koca¬ 
sından ayrılabilmek için irtidat hilesine başvurduğu anlaşılırsa bo¬ 
şanma gerçekleşmez. Şafiilere göre, kadının irtidadı ile erkeğin irti- 
dadı arasında fark yoktur. Yani irtidad mübaşeretten önce gerçek¬ 
leşmişse, nikah hemen fesholur, mübaşeretten sonra olmuşsa {id¬ 
det bitene kadar koca Islâm'a girmezse eğer) irtidat ettiği günden iti¬ 
baren nikah fesholmuş sayılır. Kadının mübaşeretten önce irtidat 
etmesi halinde mehir hakkı olmayacağı ama mübaşeretten sonra ir¬ 
tidat ederse, mehrinin tamamını alabileceği konusunda ittifak var¬ 
dır. (El-Mebsut, Hidaye, Fethu'l-Kadir, El-Muğni, Dört Mezhebin Fı¬ 
kıh Kitabı) 
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11 Ve eğer eşlerinizden (kâfirlere kaçmalarından dolayı) herhangi bir 

şey kâfirlere geçer, böylece siz de (savaşta onlan yenip) ganimete kavu¬ 

şursanız, eşleri (kaçıp) gidenlere (mehir olarak) harcama yaptıklarının 

bir mislini verin.17 Kendisine iman etmekte olduğunuz Allah’tan kor- 
kup-sakımn. 

12 Ey Peygamber! İnanmış kadınlar biat için18 gelirlerse, sana; Allah'a 

hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri,19 zina etmemeleri, 

çocuklarını öldürmemeleri,20 elleriyle ayakları arasında iftira uydurup 

getirmemeleri,21 marufta sana karşı gelmemeleri22 hususunda biat etsin¬ 

ler. Sen de onlann biatlarmı al.23 Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 

13 Ey iman edenler, Allah'ın kendilerine karşı gazablandığı gibi kav¬ 

ini veli (dost ve müttefik) edinmeyin;24 ki onlar, kâfir olanların mezar 

halkından umut kesmeleri gibi ahiretten umut kesmişlerdir. 
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AÇIKLAMA 

17. Bu meselede iki görüş vardır. Ve her iki görüş de ayete uygun¬ 
dur. 

Birincisi, Müslümanlar, kendileriyle anlaşmalı olmadıkları kafir¬ 
lere. Hicret edip bize gelen Müslüman erkeklerin mehirlerini iade 

edin'1 diye bir teklifte bulunmuşlar ama onlar bu teklifi kabul etme¬ 
mişlerdir. İmam Zührî, Allah ın hükmü mucibince Müslümanların 
hicret edip gelen mümine kadınların mehirlerini. onların müşrik ko¬ 
calarına iadeye hazır olduklarını söylemektedir. Fakat kafirler, ko¬ 
calan Medine'ye hicret etmiş olan ve kendileri Mekke'de kalan müş¬ 
rik kadmlann mehirlerini Müslümanlara iade etmeyi reddetmişler¬ 

dir. Bu nedenle de Allah, Mekkeli müşriklere iade edilecek olan Mu¬ 
hacir kadmlann mehirlerinin toplanarak. Mekke'de bıraktıkları 
müşrik eşlerinin mehirleri karşılığında erkek Muhacirlere dağıtıl¬ 
masını emretmiştir. 

İkincisi, Müslümanlar ile müşrikler arasında antlaşma vardı ve 
onlann yanındaki bazı kimseler İslâm'ı kabul ederek Daru'l-Islâm'a 
hicret edip kafir hanımlarını orada bırakmışlardı. Yine bazı kadınlar 

da Müslüman olup, Daru’l-lslâm'a gelmiş ve kafir kocalan orada 
kalmıştı. Dolayısıyla bu meselenin, diğer meseleler gibi Daru'l- 

Islâm'da çözüme kavuşturulması kararlaştmlmıştır. Burada da ay¬ 
nı yöntem uygulanarak kafir eşleri Mekke'de kaldığı için verdikleri 

. mehirleri alamayan Muhacir erkeklere, Muhacir kadmlann kafirle¬ 
re iade edilmeyen mehirlerinden verilmesi istenmiştir. Şayet bu he¬ 
sapta bir denge sağlanamazsa, kafirlerden savaş sırasında ele geçen 
ganimetten bu açığm kapatılması emri verilir, lbni Abbas'tan rivayet 
edildiğine göre, mehri kendine iade edilmeyen bir kimse hakkında, 
Hz. Peygamber (s.a) "Onun hakkını ganimet malından telafi edin" di¬ 
ye emir vermiştir. (İbn Cerir) Aynı görüşü Ata, Mücahid, Zühri, Mes- 

ruk, İbrahim En-Nehaî, Katade, Mukatil ve Dahhak da paylaşıyor. 
Bu kimselere göre, kafirlerde mehir hakkı kalan kimselere, kafirler¬ 
den ele geçen ganimet malından, taksimat öncesi haklan verilmeli ve 

sonra ganimet paylaştınlmalıdır. Bazı fakihler, sadece ganimet ma¬ 
lından değil, Fey'den de bu hakkın telafi edilmesi gerektiği görüşün- 
delerse de. alimlerin çoğu bu görüşü kabul etmemişlerdir. 

18. Daha önce de beyan ettiğimiz gibi, bu ayet Mekke’nin fethinden 

az bir zaman önce nazil olmuştur. Mekke'nin fethinden sonra ise, 
Kureyşliler biat etmek için kitleler halinde Hz. Peygamber e (s.a)gel- 
mişlerdir. Hz. Peygamber (s.a) Safa dağmda erkeklerden biat almış 
ve kadınlardan biat alması için de Hz. Ömer'i vekil tayin ederek, O’na 
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"Bu ayette beyan edilen hususlar üzerine o kadınlardan biat al" de¬ 
miştir. (lbn Cerir, İbn Abbas’tan; Ibn Hatim. Katade'den nakletmiş¬ 
tik) Daha sonra Medine’ye gelen Hz. Peygamber. Ensar’ın kadınlan - 

nın bir eve toplanmalarını emretmiş ve yine biat alması için Hz. 
Ömer’i görevlendirmiştir. (Ibn Cerir, Ibn Merduye, Bezzar, Ibn Hib- 
ban; Ümmü Atiyye’den nakletmişlerdir.) Bir bayram gününde er¬ 
keklere hutbe verdikten sonra, Hz. Peygamber (s. a) kadınların yanı¬ 
na gitmiş, onlara da bir hutbe verdikten sonra bu ayeti okuyarak, 
ayetteki hususlar üzerine ah id almıştır. (Buharî, Ibn Abbas’tan riva¬ 
yet etmiştir). Bu vak alar dışında -birçok hadislerde belirtildiği gibi- 
kadmlar tek tek yahut toplu olarak Hz. Peygamberin huzuruna gele¬ 
rek biat etmişlerdir. 

19. Mekke’de Hz. Peygamber (s.a) kadınlardan biat alırken, Hind 
bin ti Utbe bir konuda açıklama isteyerek, Hz. Peygambere (s.a), "Ya 
Rasûlallah! Ebu Süfyan biraz cimridir. Benim ve çocuklarımın ihti¬ 

yacı için onun izni olmadan malından alabilir miyim?" diye sordu. 
Hz. Peygamber de (s.a) Yetecek kadar alabilirsin" diye cevap verdi. 
Yani "Ancak gerçekten ihtiyacın olduğu kadar alabilirsin" demek is¬ 

tedi. (Ahkamul-Kuran, lbnu’l-Arabî) 
20. Yani, "Meşru ve gayri meşru çocuk düşürmemeleri..." 
21. Burada iki tür bühtana (iftira) işaret edilmektedir. 
Birincisi, bir kadının başka bir kadın hakkında iftira atıp bunu 

yayması, (çünkü kadınlarda bu tür dedikoduları yaymak bir hasta¬ 
lıktır.) İkincisi, başkasından olan bir çocuğu ailesi içine sokmak. Ya¬ 
ni bir kadının gayrimeşru çocuğunu kocasına nispet etmesi. Ebu 
Davud'un Ebu Hureyre den naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a) 
"Başka birinden olan gayrimeşru çocuğunu kocasına nispet edip, 
onu ailesine dahil eden bir kadına Allah Teâlâ teveccüh etmediği gi¬ 
bi, ona hiçbir surette Cennet i de nasip etmez" buyurmuştur. 

22. Bu kısa cümlede iki önemli ilke beyan edilmiştir. 

a) Hz. Peygamber e itaat konusunda ilk prensip. O na maruf üzere 
biat edilmesidir. Oysa Hz. Peygamber in münkeri emretmesi gibi 
ufak bir şüphe bile sözkonusu değildir. Demek ki hiçbir mahluka, 
Allah'a itaatin dışında itaat caiz değildir. Çünkü Allah Peygamberine 
itaati dahi, maruf şartına bağlı kılmıştır. O halde Hz. Peygamber e 

itaat bile, maruf şartına bağlı kılınmışken, başkasına, Allah'ın ka¬ 

nunları dışındaki örflere, geleneğe kayıtsız-şartsız itaat beklemeye 
kimin hakkı vardır? 

Hz. Peygamber bu ilkeyi şu şekilde izah etmiştir: "Allah'a karşı 
gelmede itaat yoktur, itaat ancak maruf üzeredir." (Müslim, Ebu Da- 
vud, Neseı) Aynı konuyla ilgili olarak ileri gelen bazı alimler, bu ayet- 
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ten birtakım prensipler çıkarmışlardır. 
Abdurrahman bin Zeyd bin Eşlem, "Allah Teâlâ, bu ayette. "Sana 

itaatsizlik yapmamak üzere" değil, "Sana maruf işlerde itaatsizlik 
yapmamak üzere..." buyurmuştur. Yani Allah Peygamberine itaati 
bile şarta bağlı kılmışken, başka birinin insanlardan kendisine ma¬ 
rufun dışında itaat beklemeye nasıl hakkı olabilir?" demiştir. (Ibn 
Cerir) 

imam Ebu Bekir El-Cassas şöyle yazmaktadır: “Allah, Peygam¬ 
berlerinin maruftan başka bir emir vermeyeceğini biliyordu. Buna 
rağmen. Nebi sine itaat hususunda dahi marufu şart koşmuştur. 
Böylelikle hiç kimseye, Allah'ın emirlerine karşı olmasına rağmen 

sultanların emirlerine itaat etme imkanı bırakmamıştır. Ayrıca Hz. 

Peygamber (s.a) "Halik a isyan edip, mahluka itaat eden bir kimseye, 
Allah itaat ettiği mahluku musallat eder" buyurmuştur. (Ahkamu'l- 
Kur'an) 

Allame Alusi: bu emrin, cahillerin, Ulu'l-emre mutlak itaat gere¬ 
kir" şeklindeki düşüncelerini reddettiğini söylemektedir. Allah, Pey- 
gamberi'ne itaat edilirken bile, bunun maruf üzere olmasını şart 
koşmuştur. Oysa Hz. Rasul (s.a) maruftan başkasını emretmez. Bu¬ 
nun amacı, mahluka masiyet üzere itaatin caiz olmadığım vurgula¬ 
maktır. Yani Allah'a isyan olan yerde, kula itaat yoktur. (Ruhu'l-Me- 
anî) 

Gerçekte bu emir, İslâm anayasasının temel ilkelerinden biridir. 
İslâm'a ters bir davranış ilke itibariyle bir suçtur. Dolayısıyla hiç¬ 
kimse gayri meşru bir işin yapılması hakkında emir verme hak ve 
yetkisine sahip değildir. İslâm hükümlerinin aksine emir veren de, 
bu emri yerine getiren de suçludur. Hiçbir memur, gayrimeşru bir işi 

yapmasını kendisine amirinin emrettiğini bahane ederek, ceza al¬ 
maktan kurtulamaz. 

b) Bu ayette, mümine kadınlar beş hususta nehyedildikten sonra, 
bir hususta kadınlar arasında yaygınlaşmış bulunan ahlâkî olma¬ 
yan birtakım davranışlar belirtilerek, bu davranışlardan uzak dur¬ 
maları konusunda kendilerinden söz alınmıştır. Ancak müsbet ba¬ 
kımdan, "Şu şu iyilikleri yapın" şeklinde bir liste verilmemiştir. Sa¬ 
dece, Rasul'e maruf işlerde uymaları istenmiştir. Burada maruf işle¬ 
rin Allah'ın, sadece Kur an da bildirdikleri olmadığı açıkça ortada¬ 

dır. Çünkü o takdirde bu cümle "Allah'a itaatsizlik yapmayacaksı¬ 
nız" şeklinde olmalıydı, ama ayette Rasul’e maruf işlerde itaat edil¬ 

mesi emredilmektedir. Bu ifadeden, toplumun ıslahı ile ilgili olarak 
Hz. Peygamber e geniş bir yetki tanındığı ve O nun tüm emirlerine 
Kur an da bildirilsin, bildirilmesin uyulmasının vacip olduğu anla- 
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şılmaktadır. 
Bu yasal yetkisine dayanarak, Hz. Peygamber (s.a) sadece 

Kur an da zikredilen o dönem Arap toplumunda kadınlar arasında 

yaygın kötü davranışlardan vazgeçmeleri hususunda biat almakla 
yetinmeyip. Kur an da belirtilmeyen hususlarda da biat almıştır. 
Buna örnek olarak aşağıdaki hadisleri gösterebiliriz. 

İbn Abbas, Ümmü Seleme, Ümmü Atiyye'den rivayet olunduğuna 
göre, Hz. Peygamber kadınlardan biat alırken, ölülerinin ardından 
bağırarak ağlamamaları hususunda söz almıştır. (Buharı, Müslim, 

Neseî, İbn Cerir) 

İbn Abbas'ın rivayetindeki bazı ayrıntılar şu şekildedir: Hz. Pey¬ 

gambere (s.a) Hz. Ömer'i kadınlardan biat alması için görevlendirdi¬ 
ğinde O na, biat alırken, kadınlan ölülerinin ardından bağırarak ağ¬ 
lamaktan men etmesini söylemiştir. Çünkü cahiliye döneminde ka¬ 
dınlar ölülerinin ardından bağıra bağıra ağlarlar, elbiselerini yırtar¬ 

lardı. Hz. Ömer, kadınlan yüzlerini tırmalayıp, elbiselerini parçala¬ 
maktan men etmiştir. (İbn Cerir) 

Aynı anlamda başka bir hadisi, İbn Cerir ve İbn Ebi Hatim, biata 
katılan kadınlann birinden rivayet etmişlerdir. Katade ve Haşan 
Basri'nin rivayet ettiklerine göre, Hz. Peygamber (s.a) kadınlardan 
biat alırken, aynca onlardan kendileriyle evlenmeleri haram olma¬ 
yan erkeklerle konuşmamalan hususunda da biat almıştır. 

İbn Abbas'ın rivayetinde, bir kadının mahrem olmayan bir erkek¬ 
le yalnız başına konuşamayacağı belirtilirken. Katade'nin rivayetin¬ 
de bu konu daha da nettir. Hz. Peygamber in (s.a) bu sözü üzerine, 
Abdurrahman bin Avf 'Ya Rasulallah! Bazı zamanlar ben evde de¬ 
ğilken, beni görmeye misafir gelir" dedi. Hz. Peygamber, "Ben bunu 
kasdetmiyorum. Bir kadmm eve gelen bir misafire "Evin erkeği yok" 
demesinde bir sakınca görülmez." (İbn Cerir, İbn Ebi Hatim) 

Abdullah bin Amr bin El-As'n, Hz. Fatıma'nın halası Umeyme 

Binti Rukeyka'dan rivayet ettiğine göre, kendisinden ölünün ardın¬ 
dan bağırarak ağlamamak, cahiliyye kadmlanmn yaptığı gibi kendi¬ 
ni göstermek için makyaj yapmamak üzere söz almıştır. (Müsned-i 
Ahmed, İbn Cerir) 

Hz. Peygamber in halası Selma Binti Kays şöyle anlatıyor: "Ben 
Ensardan birkaç kadınla birlikte Hz. Peygamber e biat etmek için 

gittim. Hz. Peygamber Kur an ın bu ayetine göre bizden biat aldı ve 
“Kocalarınızı aldatmayın" dedi. Tam geri dönecekken, bir kadm "ko¬ 
calan aldatmamak ile ne demek istediğini Hz. Peygambere sordu. 
Rasulüllah ise. Kocanızın malını bir başkasına sarfetmeniz" diye 
açıkladı. (Müsned-i Ahmed) 
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Ümmü Atiyye şöyle anlatıyor: Rasıılullah (s.a)bizden biat aldıktan 
sonra, iki bayram namazında cemaata katılın, ama Cuma namazı 

farz değildir' dedi ve aynca bizi cenaze namazına gitmekten menetti." 
(İbn Cerir) 

Bazı kimseler Hz. Peygamber e bu yetkiyi, "Rasul" sıfatıyla değil, 
"Devlet Başkanı" sıfatıyla atfedebilir ve "Rasulüllah, döneminin Dev¬ 
let Başkanı olması hasebiyle bu emri vermiştir ve bu emir o dönem 
için geçerlidir" derler. Bu gibi kimseler aslında çok cahilce düşün¬ 
mektedirler. Oysa yu kardaki tüm emirlere dikkat edecek olursak, 

bu emirlerin, sadece o dönem kadınlarını ıslah etmek amacıyla değil, 
tüm nesillerin kadınlarını ıslah amacıyla verildiğini görürüz. Yani O, 
sadece Devlet Başkanı olarak değil de "Rasul" olarak bu talimatları 

vermiştir. Oysa hangi Müslüman Devlet Başkanının verdiği şifahi 
bir talimat, dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kabul 
görerek uygulanmıştır? (Bkz. Haşr an: 15) 

23. Muteber birçok hadisten anlaşıldığına göre. Hz. Peygamber in 
kadınlardan aldığı biat şekli ile erkeklerden aldığı biat şekli farklıdır. 
Erkekler biat ederken Hz. Peygamber in eline ellerini vererek söz ve¬ 

riyorlardı. Bu konuda birçok rivayetler yapılmıştır. Bunlardan bir¬ 
kaçını aşağıya aldık. 

Hz. Aişe, "Allah'a yemin ederim ki, Rasulüllah kadınlardan biat 
alırken, onların ellerine dokunmazdı. Onlardan sadece sözle biat alır 
ve "Biatinizi kabul ettim" derdi," diye rivayet etmektedir. (Buhari, İbn 
Cerir) 

Umeyme binti Rukeyka şöyle anlatıyor "Biat için başka kadınlar¬ 
la Rasulullah'a gittiğimizde. O, bizden Kur an ın bu ayeti üzerine 
ahid aldı. Biz "Maruf işlerde sana itaatsizlik yapmayacağız" dediği¬ 
mizde, Rasulüllah, "Mümkün olduğu -kadar" dedi. Bu sefer biz, "Al¬ 
lah'ın Rasulü, bize, bizden daha merhametlidir. Ya Rasulallah! Uzat 
elini biat edelim" dediğimizde, O "Ben kadınlarla el sıkışmam. Sizler 

den sadece söz alacağım" diyerek bizden biat aldı. (Diğer bir rivayet¬ 

te) Rasulüllah bizden hiç kimseyle el sıkışmadı." (Müsned-i Ahmed, 
Tirmizi. Nesei, İbn Mace, İbn Cerir, ibn Ebi Hatim) 

Ebu Davud'un Şa'bi'den mürsel olmak rivayet ettiği bir hadiste, 

Hz. Peygamber kadınlardan biat alırken bir beze dokunarak, "Onlar 
da beze dokunsunlar, çünkü ben kadınlarla el sıkışmam" demiştir. 

(Aynı hadisi İbn Ebi Hatim, Şa'bi'den; Abdurrezzak, İbrahim En-Ne- 
hai'den ve Said bin Mansur, Kays bin Ebi Nazm'dan nakletmiş¬ 
tik) 

İbn tshak Meğazi'sinde Aban bin Salih'den şöyle nakletmiştik 
Hz. Peygamber elini, su dolu bir leğene sokar, daha sonra da aynı le- 
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gene kadınlar el sokarlardı." 

İbn Abbas tan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s. a) bayram 
hutbesini verdikten sonra, erkeklerin aralarından geçerek kadınla¬ 
rın bulunduğu mahalle gidip, orada Kur'an'ın bu ayetini okudu ve 
bunun üzerine onlardan ahid aldı. Cemaat adına bir kadın ayağa 
kalkarak, "Evet Ya Rasulallah...” diye karşılık verdi. (Buhari). 

Ümmü Atiyye'den rivayet edildiğine göre. O, Rasulullah evin içine 
elini uzattı, biz de evin içinden ellerimizi uzattık" demiştir. (İbn Hib- 
ban, İbn Cerir ve Bezzar) Bu rivayetten. Hz. Peygamber in ellerini, 

kadmlann ellerine dokundurduğu anlamı çıkmaz, zira Ümmü Atiy- 
ye. Hz. Peygamber'in kendi ellerine dokunduğunu söylememiştir. 
Muhtemelen Hz. Peygamber biat alırken dışarıda ellerini uzatmış 

onlar da içeriden ellerini -dokundurmadan- O na doğru uzatmışlar¬ 
dır. 

24. Bu ayet iki şekilde de anlaşılabilir. Birincisi, "Kafirler kabirler¬ 
de yatan akrabalarının yeniden dirileceklerinden ümidi kestikleri gi¬ 
bi, ahiretteki iyilikten ve sevaptan da öyle ümidi kesmişlerdir; zira 
onlar Ölümden sonraki hayatı inkar etmektedirler.” Bu yorum ibn 
Abbas'tan, Haşan Basıl, Katade ve Dahhak a aittir. 

İkincisi, “Onlar kabirde yatan kafirlerin ümitsiz oldukları gibi, 
ahiretteki rahmet ve mağfiretten öylece ümitsizdirler, zira onlar aza¬ 
ba yakalanma konusunda bilgi sahibi olmuşlardır." İbn Mesud, Mü- 
cahid, ikrime, ibn Zeyd, Kelbî, Mukatil ve Mansur ise bu yorumu ter¬ 
cih etmişlerdir. 

MÜMTAHİNE SURESİNİN SONU 
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61 
• 

SAF SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin adı 4. ayetinden alınmıştır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı konusunda bilgi veren 

herhangi bir muteber rivayete rastlamış değilim. Ancak muhteva¬ 
sından, surenin -muhtemelen- Uhud Savaşı na yakın bir dönemde 
nazil olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü surenin satır aralarında birta¬ 

kım hadiselere değinide bulunulmaktadır ki bu hadiseler işaret etti¬ 
ğimiz dönemle alâkalıdır. 

Konu: Bu surede müminler, İslâm'a ihlasla bağlanmaya davet edi¬ 
lerek, Allah yolunda mallarını, canlarım feda etmeleri hususunda 

teşvik olunmaktadırlar. Ayrıca surede a) İmanı zayıf Müslümanlara, 
b) İnanmadıkları halde mümin oldukları iddiasında bulunan müna¬ 

fıklara, c) Ihlaslı müminlere seslenilmektedir. Bazan ilk iki gruba 
birden hitap edilirken, bazan sırf münafıklara, bazan de ihlaslı mü¬ 

minlere hitap edilmektedir. Hangi ayetin hangi gruba hitap ettiğine 
gelince bu, ayetlerin üslûbundan açıkça belli olmaktadır. 

1-4. Surenin başında iman edenlere seslenilerek, "Söyledikleri¬ 
nin aksine davrananlar Allah indinde gazabı haketmiş kimselerdir. 
Allah ise, kendi yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf saf 
çarpışanları sever." denilmiştir. 

5-7. Hz. Peygamber in ümmeti, dinin ve peygamberin karşısında 
nasıl bir tavır takınmaları gerektiği hususunda uyarılmıştır. "Sizler 
Israiloğullan nın, peygamberleri Musa'ya davrandıkları gibi davran¬ 
mamalısınız." Yani, onlar Hz. Musa’nın peygamber olduğunu bilme- 
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lerine rağmen, onu çok incitmişler ve aynca açık açık ayetlerini gör¬ 
melerine rağmen Hz. İsa'yı da yalanlamaktan kaçınmamışlardı. Fa¬ 
kat sonunda, bu ümmetin zihniyeti bozulmuş, hidayeti kabul etme¬ 

ye müsait tabiatları dejenere olmuş ve hayn algılamaktan mahrum 
kalmışlardır. Şimdi de onların, bir toplumun takdir edebileceği hiç¬ 
bir yanlan yoktur. 

8-9. Bu ayetlerde; Yahudiler, Hıristiyanlar ve onlarla işbirliği ha¬ 
lindeki münafıklar, Allah'ın nurunu söndürmek için ne kadar uğra¬ 
şırlarsa uğraşsınlar, yine de bu nurun yayılmaya devam edeceği ve 
müşrikler istemese büe Hz. Muhammed'in (s.a) getirdiği dinin, diğer 
dinlere galip geleceği bildirilmektedir. 

10-13. Bu bölümde de. müminlere dünya ve ahirette başan ka¬ 
zanmanın tek yolunun, Allah'a ve Rasûlu ne ihlasla inanmak, Allah 
yolunda can ve mal ile cihad etmek olduğu gösterilmektedir. Ahirette 
bunun mükafatı, Allah'ın azabından kurtuluş, günahların bağış¬ 

lanması ve cennetin ebedi nimetlerine kavuşmaktır. Dünyadaki 
mükafaat ise, Allah'ın rızası, yardımı ve fethidir. 

14. Surenin sonunda, yine müminlere hitaben, "İsa'nın havalileri 

kafirler karşısında peygamberlerine yardım ederek nasıl Allah'ın 
yardımcılan (Ensarullah) olmuşlar ve kendilerinden önceki mümin¬ 
ler gibi Allah'ın rızasını kazanmışlarsa, sîzler de kafirler karşısında 

Muhamsned'e yardım ederek Allah'ın rızasını kazanın" denilmiş¬ 
tir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı teşbih etmiştir. O, üstün 
ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.1 

2 Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? 
3 Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazab (konusu 

olması) bakımından (büyüdükçe) büyüdü (büyük bir suç teşkil etti).2 

4 Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş 
bir bina gibi 3saf bağlayarak çarpışanları sever. 

AÇIKLAMA 

1. Bu. hitabenin kısa bir girişidir. (İzah için bkz. Hadid an: 1-2). 
Böyle bir giriş yapılmasının nedeni, hitabeye kulak veren herkesin, 
Allah'ın herşeyden münezzeh olduğunu. O ndan yüce bir zat bulun¬ 
madığını, hiç kimsenin kendisine iman etmesine ve fedakarlığına ih¬ 

tiyaç duymadığını öncelikle anlaması içindir. Çünkü müminlere ih- 
laslı olmalarını telkin ediyor, canlarıyla, mallarıyla savaşmalarını 
emrediyorsa bu, onların kendi hayn içindir. Yoksa Allah, istediğini 

kendi gücüyle yerine getirmeye muktedir olandır. Hiçbir kul O na 
yardım etmese, hatta tüm kainat O'na mani olmaya çalışsa, yine de 
O dilediğini yapmaya kâdirdir. 

2. Bu ayet biri umumi, diğeri hususi iki anlamı birden tazammun 
eder. Şayet bu ayeti, bir sonraki ayetle birlikte okursak, umumî an¬ 
lamı şöyle olur: Gerçek Müslümamn söylediği sözle, yaptığı işin tu- 
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tarh olması gerekir. Ne söylüyorsa, onu bizzat yaparak göstermeli¬ 
dir. Şayet yapmaya niyeti veya gücü yoksa, o zaman susmalıdır. 
Çünkü bir kimsenin yapmadığı bir şeyi söylemesi Allah katında en 
kötü amellerdendir. Ve o kimse Allah ın azabmı haketmiştir. Ayrıca 
müminlik iddiasında bulunan bir kimseye bu şekilde davranmak 
yakışmaz. Hz. Peygamber (s.a) böyle bir özelliğin müminliğin değil, 
münafıklığın alametlerinden olduğunu şöyle izah etmiştir: "Müna¬ 
fıklığın alametleri üçtür: O namaz kılar, oruç tutar ve mümin olduğu 
iddiasında bulunur. Fakat söz söylerse yalan söyler, ahidde bulu¬ 
nursa ahdini yerine getirmez ve kendisine emanet edilene hıyanet 
eder." (Buhari, Müslim). Başka bir hadisinde Hz. Peygamber şöyle 
buyurur: "Bir kimse de şu dört haslet bulunursa, o kimse hakiki 
münafıktır. Eğer bu hasletlerden bir tanesi onda bulunuyorsa, onu 
terkedene kadar, onun kalbinde nifaktan bir şube vardır. Bu dört 
haslet şunlardır: Kendisine emanet verilirse hıyanet eder, konuşur¬ 
sa yalan söyler, söz verirse sözünü tutmaz, münakaşa ederse ahlâk 
ve edebi aşar." (Buhari, Müslim) 

İslâm hukukçuları, Allah'a veya bir başkasına söz veren kimse¬ 
nin, sözünü yerine getirmesi gerektiğinde söz birliği içindedirler. An¬ 
cak kişi günah birşey hakkında söz vermiş ise sözünü yerine getir¬ 
mez, ama vebalinden kurtulabilmek için, tıpkı Maide: 89 da beyan 
edildiği şekilde yemin kefareti vermek zorundadır. (Ahkamu'l- 
Kur'an, El-Cassas-lbnul-Arabi) 

Buraya kadar anlatılanlar ayetin umumî anlamıdır. Ayetin nüzul 
sebebi ile ilgili özel anlamına gelince; bu ayet, daha sonraki ayetlerle 
birlikte mütalaa edildiğinde, burada asıl maksadın, İslâm için fe¬ 
dakârlık yapma konusunda iddiada bulunup, sonra da yüzçeviren 
kimselerin zemmedilmesi olduğu açıkça anlaşılır. Nitekim imanı za¬ 
yıf olan kimseler Kuranın pekçokyerinde şöyle tenkit edilmişler¬ 
dir: 

"Kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı ve¬ 
rin" denilenleri görmedin mi? Kendilerine savaş yazılınca hemen iç¬ 
lerinden bir grup, insanlardan, Allah'tan korkar gibi hatta daha faz¬ 
la korkmaya başladılar. Rabbimiz niçin bize savaş yazdm? Bizi yakın 
bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı?' dediler. De ki: "Dünya geçi¬ 
mi azdır, korunan için ahiret daha iyidir. Size kıl kadar haksızlık edi¬ 
lemez." (Nisa: 77) 

"İnananlar (Cihad hakkında) bir sure indirilmeli değilmiydi?" der¬ 
ler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilin¬ 
ce, kalplerinde hastalık olanların, sana ölümden bayılıp düşen kim¬ 
senin bakışı gibi baktıklarını görürsün. (...) (Muhammed: 20) 

Nitekim Uhud Savaşı nda bu zaaflar açıkça ortaya çıkmıştır. Ali- 
lmran Suresinin 13. ve 17. paragraflarında (a/n duraklan) bu konu¬ 
ya sık sık değinilmiştir. 

Müfessirler bu ayetin nüzul sebeplerini bildirirken Allah 
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Teâlâ nın tenkid ettiği bu zaaflann çeşitli biçimlerini ortaya koymuş¬ 
lardır. Ibn Abbas, "Cihad farz olmadan önce, bazı Müslilmanlar 
Keşke Allah'ın en sevdiği ameli bilseydik. Onu hemen yapardık" di¬ 

yorlardı. Fakat onlar Allah’ın en sevdiği amelin cihad olduğunu öğre¬ 
nince. bunu yerine getirmek kendilerine çok zor gelmiştir." demekte¬ 
dir. Mukatil bin Hayyan ise. "Bu kimselerin Uhud "daki imtihanla 
karşı karşıya kaldıklarında Rasûlulah'ı (s.a) bırakıp kaçtıklarını'' 
söylemektedir. Ibn Zeyd. "Bir çok kimse. Rasûlullah'a "Düşmanla¬ 
rınla karşılaştığında biz de senin yanında olacağız" demişler ama va¬ 
kit geldiğinde sözlerini yerine getirmemişler ve yalanlan ortaya çık- 
mışür. derken, Dahhak ve Katade. "Bazı kimseler savaşa katılmala¬ 
rına rağmen savaşmazlar ama savaştan sonra da. “Biz şunu şunu 
yaptık diye övünürlerdi. işte Allah bu ayette, onlan zemmetmekte¬ 
dir" demektedirler. 

3. Bu ayetten öncelikle, müminlerin ancak canlannı feda etme 
tehlikesini göze aldıklarında, Allah'ın rızasını kazanabilecekleri an¬ 
laşılmaktadır. Aynca Allah'ın ancak şu üç vasfa sahip olan orduyu 
tasvip ettiği vurgulanmaktadır: a) İmanlı ve Allah yolunda savaştık¬ 
larının şuuruna ermiş askerlerden müteşekkil, b) Dağınık olmayıp, 
disiplin içinde ve düzenli saflar halinde savaşan, c) Düşmana kur¬ 
şunla kaynatılmış duvarlar gibi (sağlam ve sarsılmaz bir şekilde) 
karşı koyan bir ordudur bu. özellikle bu ordunun son vasfı dikkat 
çekicidir. Çünkü hiçbir ordu savaş meydanında, şu aşağıdaki özel¬ 
likleri uhdesinde bulundurmaksızm kurşunla kaynatılmış duvarlar 
gibi duramaz. 

I. İnanç ve hedef bakımından mükemmel bir görüş birliği, yani su¬ 
baylar ve erler arasında mükemmel bir dayanışma olmalıdır. 

II. Askerler birbirlerine samimi bir şekilde bağlı olmalıdır. Ancak 
bu bağlılık, gayeye ihlasla sarılmadıkça ve ortada yüce gaye olma¬ 
dıkça gerçekleşemez. Aksi takdirde, savaş gibi çetin bir imtihanda, 
niyetlerdeki zaaflann saklı kalması mümkün değildir. Dolayısıyla 
güven sarsıldığında, askerler itimadlerini kaybeder ve birbirlerin¬ 
den şüphe etmeye başlarlar. 

III. Yüksek derecede ahlâk sahibi olmalıdırlar. Şayet bir ordunun 
subay ve erleri ahlaken zayıf kimselerse, aralannda saygı ve sevgi 
yok demektir. Bu ahlâki zaaflan dolayısıyla da birbirleriyle kavga ve 
münakaşa etmekten kurtulamazlar. 

IV. Ordu mensuplan arasında, gaye ve hedefe duyulan arzu ve 
onu elde etmek için gösterilen kararlılık, öyle bir etkileşim meydana 
getirir ki, hiçbir güç onlan yenemez ve onlar savaş meydanında kur¬ 
şunla kaynatılmış duvarlar gibi sağlam, sarsılmaz bir şekilde çarpı¬ 
şırlar. 

İşte bu esaslar, Rasulullah'ın (s.a) liderliğinde muhteşem bir as¬ 
keri güç meydana getirmiştir. Bu güce en büyük kuvvetler bile karşı 
koyamamış ve asırlarca tüm dünya onlarla baş edememiştir. 
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5 Hani Musa, kendi kavmine demişti ki: "Ey kavmim, gerçekten be¬ 

nim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu4 bildiğiniz halde, 
niçin bana eziyet ediyorsunuz?" İşte onlar eğrilip-sapmca Allah da onla¬ 
rın kalplerini eğriltip saptırmış oldu. Allah, fasık olan bir kavmi hidaye¬ 
te erdirmez.5 

6 Bir zamanlar6 Meryem oğlu İsa da: "ey İsrail Oğullan, ben size gön¬ 
derilmiş Allah elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı7 doğrulayıcı ve ben¬ 

den sonra gelecek Ahmed8 adında bir peygamberi müjdeleyici olarak 
geldim" demişti. Fakat onlara apaçık deliller gelince: "Bu apaçık bir kan¬ 
dırmacadır" dediler.9 

AÇIKLAMA 

4. lsrailoğlulan nın. Hz. Musa’nın (a.s) Allah'ın peygamberi oldu¬ 
ğunu ve kendilerine onca ihsanda bulunduğunu bilmelerine rağ¬ 
men, yine de onu incittikleri ve defalarca ona ihanet ettikleri 
Kur an da ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Bu husus için bkz. Bakara: 51, 
55, 60, 67, 71, Nisa: 153, Maide: 20, 26, Araf: 138, 141, 148, ,151, 
Taha: 86, 98. Kitabı Mukaddes teki örneklerden birkaçı için bkz. Çı¬ 

kış 5 böl: 20,21, 14: 11-13, 16: 2-3, 17: 3-4, Sayılar: 11: 1-15. 14: 1- 
10, 16. bölümün tümü, 20: 1-5. 

Bu hadiselere işaret edilmekle, Israiloğullan'nın kendi peygam¬ 
berlerine davrandığı gibi peygamberlerine aynı şekilde davranma- 
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malan hususunda Milslümanlar uyanlmışlardır. Çünkü böyle yap- 
tıklan takdirde akıbetleri, Israiloğulları'nın akibeti gibi olacaktır. 

5. Yani, sapık yolda yürümekte ısrar eden bir kimseyi zorla doğru 

yola sokmak veyahut isyan etmekte direten bir kimseye yine zorla 
hidayet vermek Allah'ın sünneti değildir. Bu tesbitten, bir şahsın ve¬ 
ya toplumun dalâlete düşmesine neden olan ilk müsebbibin Allah 
olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Aksine insanlar kendiliğinden sa¬ 
pık yollara girerler. Ancak dalâleti seçen bir kimseye, dalâleti seçme¬ 
si ve seçtiği yolda yürümesi için ona imkan vermek Allah'ın sünneti¬ 
dir. Çünkü Allah, insana irade (seçme) hürriyeti vermiştir. Daha 

sonra Rabbi olan Allah'a itaat etmek veya etmemek ve kendisi için 
doğru ya da sapık yolu seçmek konusunda karar almak her fert veya 

toplumun kendisine aittir. Bu konuda Allah'ın bir cebri (zorlaması) 
sözkonusu değildir. Allah, kendisine itaat eden ve doğru yolda olan 
kimseyi ne saptırır ne de itaatsizliğe zorlar. Yine kendisine itaatsizlik 

yapmamaya ve doğru yolu takip etmeye karar veren kimseyi, itaate 
zorlamak ve doğru yolda yürümeye mecbur etmek de Allah'ın sünne¬ 
ti değildir. Ancak hidayeti ve dalâleti seçen bir kimsenin. Allah'ın ya¬ 

rattığı sebep, imkan ve vasıtalan kullunmaksızm bir adım bile ilerle- 
yemeyeceği çok açık bir gerçektir. Nitekim bir kimsenin çabalarının 
verimli olması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Şayet bir kimse iyi¬ 

lik için yardım istemiyor, aksine kötülük için imkân istiyorsa, ona 
bu istediği imkân verilir. Ona kötülük yapma imkanı verildiği müd¬ 
det içinde, o kimse kötülük yapa yapa, iyice dalâlete düşer, yavaş ya¬ 

vaş fıtratı dahi bozulur ve sonunda o kimsenin iyiliği benimseme ye¬ 
tenekleri tamamen kaybolur. İşte bu yüzden ayette, "Onlar eğilince 
Allah da onların kalplerini eğriljti." buyurulmaktadır. Dolayısıyla sa¬ 

pıklığı dileyen, sapıklık için çalışan ve gece gündüz bu yolda ilerle¬ 
meye çaba sarfeden bir kimseye cebren hidayet vermek. Allah'ın 
sünnetine terstir. Şayet öyle olsaydı, bu dünyanın, "imtihan yurdu" 
olması anlamsız ve sebepsiz olurdu. Ayrıca insana irade (seçme) 
hürriyetinin verilmesi, hidayete ulaşan bir kimseye, doğru yolu ta¬ 
kip ettiğinden ötürü mükafaat, hidayeti elde edemeyen bir kimseye 

dalâlet üzere bulunduğundan ceza öngörülmesi de bir anlama gel¬ 
mezdi. Çünkü bu kimsenin dalâlete düşmesinden Allah sorumlu 
olur ve o kıyamet günü; Herkese cebren hidayet vermek senin sün¬ 

netindi. Beni ise bu hidayetten mahrum bıraktığın için, benim bir 
suçum yok" diyebilir. "Allah fasıklan doğru yola iletmez" ifadesinin 
anlamı da aynı şekildedir. Yani fısk ve itaatsizliği seçen bir kimse, 
iradesini bu yolda kullandığı için doğru yola iletilemez. 
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6. Bu lsrailoğullan'nın ikinci önemli isyanıdır. Birincisinde onlar, 
yükselme dönemlerinin başlangıcında, İkincisinde ise çöküş dö¬ 
nemlerinde isyan etmişlerdir. Daha sonra, onların çöküşü kesinleş¬ 

miş ve ebediyyen Allah ın gazabına maruz kalmışlardır. Bu iki vakıa¬ 
nın burada beyan edilmesinin amacı, Müslümanlan Israiloğulla- 
n'nın Allah’ın peygamberine itaatsizlik etmelerinin getirdiği sonuç¬ 

tan haberdar etmektir. 
7. Bu ayet, üç anlama gelmektedir ve her üçü de doğrudur. Birinci¬ 

si, Hz. Isa demek istiyor ki, "Ben, yeni, garip ve ender bulunan bir din 

getirmedim. Bu dini daha önce Hz. Musa da getirmişti. Ben Tevrat'ı 
tekzip etmeye değil, bilakis tasdik etmeye geldim. Aslında tüm pey¬ 
gamberler. öteden beri kendilerinden önce gelen peygamberleri te- 

yid ve tasdik etmişlerdir. Dolayısıyla benim peygamberliğimi reddet¬ 
menize bir neden yoktur." 

İkincisi, "Benden önce Tevrat'ta benim gönderilmeme dair verilen 
müjde, işte şimdi gerçekleşiyor. Tevrat'taki kayıtların doğru olduğu¬ 
nu ispatlamak için Rabbim beni size göndermiştir. Bu yüzden bana 
karşı çıkmayın, aksine geçmişteki peygamberlerin müjdelediği pey¬ 

gamberlerin geldiğine sevinin." 
Üçüncüsü, Bu ayet ile daha sonraki ayet birleştirilince şöyle bir an¬ 

lam ortaya çıkar. "Ben Allah'ın Rasulü Ahmed in gelişine dair Tev¬ 

rat'ın verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyaya geldim. Ben de 
onun geleceğini bildiririm." Son yorum Hz. Isa'nın (a.s) Hz. Muham- 
med'in (s.a) gelişiyle Hz. Musa'nın kendi ümmetine verdiği müjdeye 
temas etmesiyle ilgilidir. 

Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Musa'nın şöyle dediği nakledilir: "Al¬ 
lah'ın Rab, senin için aranızdan kardeşlerinden benim gibi bir Pey¬ 

gamber çıkaracak, onu dinleyeceksin, nasıl ki Horeb'de toplantı 
günlerinde: "Bir daha Allah'ın Rabbin sesini işitmeyeyim ve artık bu 
büyük ateşi görmeyeyim ve ölmeyeyim" diye Allah'ın Rab'den iste¬ 
din. Ve Rab bana dedi: Söylediklerini iyi dediler. Onlar için kardeşle¬ 
ri arasında senin gibi bir Peygamber çıkaracağım ve ona emredece¬ 
ğim. herşeyi onlara söyleyecek. Ve vaki olacak ki, benim ismimle 

söyleyeceği sözlerimi dinlemeyecek olan adamdan ben hesap sora¬ 
cağım." (Tesniye: 18, 15. 19) 

Tevrat'ın bu açık ihban, Hz. Muhammed'den (s.a) başka hiç kim¬ 

seye uymaz. Bu ihbarda Hz. Musa (as) Allah’ın şu müjdesini veriyor: 
"Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir Nebi çıkaracağım." Bir 
milletin kardeşlerinden, bizzat o milletlerin bir kabile veya ailesinin 
kastedilmediği ortadadır. Bu deyimin, sözü edilen millet ile ırk yö¬ 
nünden yakın ilişkisi bulunan bir millet için kullanıldığını söylemek 
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daha doğru olur. Şayet gelecek Nebi nin Beni İsrail'den doğacağı 
kastedilmiş olsaydı, o zaman yalnızca, "Aranızdan bir Nebi verece¬ 
ğim" demek kafi gelecekti. Bu nedenle lsrailoğullan'nın kardeşlerin¬ 
den burada, Ismailoğullan'nın kastedilmiş olması daha akla yatkın¬ 
dır. lsmailoğullan. Hz. İbrahim'in torunları olduğundan, lsrailoğul- 
lan'nın yeğenleridir de aynı zamanda. Üstelik, Hz. Musa'dan (a.s) 
sonra Israiloğullan’ndan sadece bir tek ve büyük bir nebi gelseydi, o 
zaman bu haber doğru kabul edilebilirdi. Ama Kitab-ı Mukaddes te 
de belirtildiği gibi, fsrailoğullan’ndan Hz. Musa'dan sonra pekçok 
nebi çıkmıştır. 

Burada verilen müjdede, bir noktaya dikkat edilmelidir. Gelecek 
nebinin tıpkı Hz. Musa (a.s) gibi olacağı ifade ediliyor. Elbette ki bu 
benzerlik dış görünüş, yani yüz şekli, kişilik ve kılık kıyafet bakımın¬ 
dan bir benzerlik değildi. Çünkü dünyada hiçbir insan başka bir in¬ 
sana tıpa tıp benzemez. Bu benzerlik her iki nebinin nübüvvet paye¬ 
si ve özelliği ile ilgili sayılmaz. Çünkü, bu benzerlik Hz. Musa'nın ar¬ 
dından gelen tüm peygamberlerde bulunuyordu. Bu iki ihtimal orta¬ 
dan kalktıktan sonra, Hz. Musa ile Hz. Muhammed'in ortak yanlan 
m araştıracak olursak, bunun kalıcı ve müstakil bir şeriat getirmek¬ 
ten başka bir şey olmadığını görürüz. Bu özellik ve benzerlik gerçek¬ 
ten Hz. Musa ve Hz. Peygamber arasında vardı. Hz. Musa'yı mütea¬ 
kip Israiloğullan arasında çıkan peygamberler, hep Musevi şeriatın 
savunucusuydular. Değişik ve müstakil bir şeriat getiren sadece Hz. 
Muhammed’tir. 

Bu açıklama ve yorum, Tevrat'taki şu ifadelerle daha da kuvvetle¬ 
niyor: 'Toplantı günü, Horeb'de Rabbine yaptığın müracaata uygun 
olarak size bir Nebi gönderilecektir. Sen o gün demiştin ki Rabbimin 
sesini bir daha duymayayım ve belki de benim ölmeme sebep olabile¬ 
cek büyük bir ateşi görmeyeyim. Ben senin gibi bir Nebi gönderecek 
ve onun ağzına kelamımı koyacağım?'1 Burada bahsedilen Horeb, 
Hz. Musa'nın ilk kez şeriat hükümlerini aldığı dağdır. Hz. Musa'nın 
Allah'ın nuruyla ilk kez karşılaşması ve O nun sesini duyması kendi¬ 
sini müthiş derecede sarsmış ve bir an öleceğinden korkmuştu. Bu¬ 
rada bahsedilen, lsrailoğullan'nın müracaatı ve yalvanşı da, şeria¬ 
tın Horeb dağında olduğu gibi korkunç şartlar altında verilmemesiy¬ 
le ilgilidir. Bu vakıa Kur an da da kayıtlıdır. Aynca Kitab-ı Mukad¬ 
des te de benzeri rivayetler vardır. (Bkz. Bakara: 55-56-63, A raf: 
155-171 ve Kitab-ı Mukaddes, Çıkış, 19: 17-18) Buna cevap olarak 
Hz. Musa (a. s) lsrailoğullan'na Allah'ın onların ricalannı kabul etti¬ 
ğini bildiriyor. Allah diyor ki, "Onlara göndereceğim peygamberin ağ¬ 
zına kendi kelamımı koyacağım." Demek ki, bundan böyle şeriat ve- 
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rilirken Horeb dağında meydana gelen korkunç olay tekrarlanmaya¬ 
cak. Yani bundan sonra gönderilecek peygamber, yanında Allah'ın 
Kitabı ile gelecek ve onu insanlara anlatacaktır. Bu açıklamadan 

sonra Tevrat'taki haberin Hz. Muhammed'den (s.a) başkasına ait ol¬ 
duğu söylenebilir mi? Hz. Musa'dan sonra dünyaya kalıcı bir şeriat, 
yani din ve ahlak nizamı getiren Hz. Muhammed’dir. Bu şeriaün ve¬ 
rilmesi sonrasında, Horeb dağında Israiloğullan'nın toplandığı sıra¬ 

da meydana gelen korkunç olaya benzer bir olay da vuku bulmamış¬ 
tır. 

8. Bu, Kur'an-ı Kerim'in en önemli âyetlerindendir. İslâm düş¬ 

manlan bunun üzerinde bir hayli durmuş, bunu alabildiğine eleştir¬ 
meye çalışmış ve bu hususta küstahlıklann en kötüsünü yapmışlar¬ 

dır. Çünkü bu ayette Rasulüllah'm (s.a), ismi açıkça verilmek sure¬ 
tiyle ve Hz. İsa'nın ağzıyla dünyaya geleceğine dair müjde verilmiştir. 
Bu sebeple, bu konunun etraflıca ele alınması gerekiyor. 

a) Görüldüğü gibi, sözkonusu ayette Hz. Peygamber in (s.a) adı 
"Ahmed" olarak belirtilmiştir. Ahmed'in iki anlamı vardır. Birincisi, 
Allah'ın en çok medhini yapan kişi. İkincisi, en çok medhedilen kişi 
veya kullar arasında en çok övülen kişi. Sahih hadislerden, Hz. Pey- 
gamber'in çeşitli isimlerinden birinin "Ahmed" olduğu anlaşılıyor. 
Sahih-i Müslim ile Ebu Davud, Tayâlisi'de, Hz. Ebu Musa Eşari'nin 
bir rivayeti şöyle nakledilmiştir: "Ben Muhammed'im ben Ahmed'im 

ve ben Haşirim..." Benzeri rivayetler Hz. Cübeyir bin Mutam tara¬ 
fından imam Malik, Buharî, Müslim, Darimî, Tirmizı ve Neseî de de 
nakledilmiştir. Hz. Peygamber in bu mübarek ismi sahabiler arasın¬ 
da iyi biliniyordu. Nitekim, Hassan bin Sabit'in bir şiiri şöyledir: 

Allah ve Arş ın etrafında toplanan melekler. 
Ve bütün temiz varlıklar Bereketli Ahmed'i methettiler. 
Tarih kitaplarında da Hz. Peygamber in isminin hem Muhammed 

hem Ahmed olduğu sabittir. Burada dikkate değer nokta. Peygamber 
Efendimiz den önceki bütün Arap edebiyatında "Ahmed" isminin hiç 
kullanılmayışıdır. Hz. Peygamber den sonra Ahmed ve "Gulam Ah¬ 
med" (Ahmed uşağı) isimleri öylesine yaygınlaşmıştır ki bunun had¬ 
di hesabı yoktur. Zaten, bu ismin doğru ve gerçek oluşunun en bü¬ 
yük delili, Peygamberimizin devrinden başlayarak günümüze kadar 
ümmetimizde bunun kadar popüler, tutulmuş, beğenilmiş ismin az 

oluşudur. Peygamberimizin mübarek ismi Ahmed olmasaydı, 
Müslümanların büyük bir çoğunluğu, çocuklarının ismini ne diye 
Gulam Ahmed koyacaklardı? Ahmed olmadan, Gulam Ahmed ol¬ 
mak mümkün müdür? 

b) Yuhanna İncili nde, Hz. Mesih'in gelişi sırasında Beni İsrail'in 
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üç şahsiyeti bekledikleri ifade edilmiştir. Bunlar sırasıyla Mesih, lli- 
yah (Hz. Uyasın ikinci gelişi) ve "o Nebi'' idiler. İncil in ayetleri şöyle- 
dir: 

"Ve Yohanna, (St. Jhon, Johannes, Hz. Yahya) tanıktır ki, Yahudi- 
ler Kudüs'ten kendisine, "Sen kimsin" diye sormak üzere keşiş ve ra- 
hipler gönderince o ne müsbet cevap verdi, ne menfi. Aksine kendisi¬ 

nin Mesih olmadığım söyledi. Onlar sordu; öyleyse sen kimsin? Sen 
lliyah mısın? O dedi ki, "Ben değilim." (Sonra dediler ki) "Sen o nebi 
misin?" O dedi ki "hayır ". Bunun üzerine onlar onun kim olduğunu 
sordular. O dedi ki, "Ben sahrada çağıran birinin sesiyim, ki siz Tan¬ 
rı nın yolunu düzeltebilesiniz. Onlar ona sordular, "Madem ki sen ne 
Mesih, ne lliyah ve ne de o peygambersin, o zaman sen ne diye insan¬ 
ları takdis edersin?" (1:19-25) 

Buradaki sözler gösteriyor ki, Israiloğullan Hz. Mesih'le Hz. ll- 
yas'ın dışında başka bir peygamberi de bekliyorlardı ve bu peygam¬ 

ber Hz. Yahya (a.s) değildi. Bu üçüncü nebi veya peygamberin gele¬ 
ceğine öylesine muhakkak gözüyle bakılıyordu ki, Israiloğullan ara¬ 
sında sadece "o nebi" kelimelerini söylemek, kendisine yapılan bir 

işaret sayılıyordu. Yani, "Hakkında Tevrat'ta müjde verilen nebi" ola¬ 
rak tarif etmeye de gerek yoktu. Aynca, sözü edilen peygamberin 
dünyaya geleceğine herkes inanmış gibiydi. Çünkü bu nebinin gelişi 
hakkmdaki inanç yanlış olsaydı, Hz. Yahya'ya yukarıdaki sorular 
sorulurken kendisi pekâlâ diyebilirdi ki, "Ey lsrailoğullan, siz hangi 
peygamberden bahsediyorsunuz? öyle bir peygamber gelmeyecek¬ 
tir." 

c) Şimdi gelin, Yohanna İncili nde (St. Jhon İncili) Bölüm 14 ten 
16 ya kadar sürekli olarak yer alan gelecek peygamber hakkında 
müjde ve haberlere bir göz atalım: 

"Ve ben Babam a yalvarırsam o size ikinci yardımcıyı gönderecek¬ 
tir. Bu yardımcı ebediyen sizlerle kalacaktır. Yani, dünyanın elde 

edemeyeceği Hak Ruhu. Bunu dünya ne görür, ne bilir (Ama) siz onu 
bilirsiniz, çünkü o sizlerle yaşar, sizin içinizde bulunur." (14:16-17) 
"Ben bu sözleri sizlerle beraberken size söyledim. Ama, pederim. Ru¬ 

hu *1 Kudüs adına size göndereceği yardımcı size herşeyi öğretecek ve 
size bütün söylediklerimi hatırlatacaktır." (14:25-26) Bundan sonra 
ben sizinle pek konuşmayacağım. Zira, dünyanın önderi geliyor ve 
bende onun hiçbir şeyi yoktur. (14: 30) 

Ama, size Pederim tarafından size göndereceğim Yardımcı yani 
Hakikat m Ruhu size gelince benim için şahitlik yapacaktır." 

(15:26) 

Ama ben size doğruyu söylüyorum, benim gitmem sizin için fay- 
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dalıdır. Zira ben gitmesem o Yardımcı size gelemeyecek. Ama gider¬ 
sem onu size göndereceğim" (16:17) 

"Ben size bazı diğer şeyler de söylemek istiyorum, ama siz bunlara 
tahammül edemezsiniz. Ama o. kendi tarafından hiçbir şey söyleme¬ 
yecektir, aksine duyduklarını anlatacaktır ve size geleceğin haberini 
verecektir. O size Celâlimi (öfkemi) gösterecektir. Çünkü o size ben¬ 
den aldığı haberleri verecektir. Peder in olduğu herşey benimdir. 
Onun için dedim ki, benden alacak ve size verecektir." (16: 12- 
15). 

d) Yukarıda geçen ibarelerin anlamını tayin etmeden önce şunu 
bilmekte fayda vardır ki, Hz. İsa ve o dönemin Filistin lilerinin ko¬ 
nuştuğu halk dili, "Arami" dilinin bir lehçesi olan Süryanice idi. Hz. 
îsa'nm doğuşundan 200-250 sene evvel, Seluk (Seleucide) dönemin¬ 
de bu bölgede lbranice'nin kullanılmasına son verilmiş ve yerini Sür¬ 
yanice almıştı. Gerçi Seluki ve daha sonra Roma imparatorluğunun 
etkisiyle bölgeye Helence de girmişti. Fakat bu dilin kullanım alanı; 
hükümetin gözüne girmek ve yüksek mevkilere yükselmek isteyen 
ve Yunan etkisi altında kalan insanlar arasında varolan sınırlı alan¬ 
dı. Filistin halkı genellikle Süryanice'nin değişik bir lehçesini kulla¬ 
nırdı. Bu lehçe, Şam'da konuşulan Süryanice'den farklıydı. Filistin 
halkı Helence'ye o kadar yabancıydı ki, Miladi 70 de Romalı General 
Titus Kudüs'lülere hitap etmek isterken konuşmasını Süryanice'ye 
tercüme ettirme mecburiyetini hissetmişti. Bu sebeple, Hz. İsa'nın 
arkadaş ve öğrencilerine söylediklerinin mutlaka Süryanice olduğu 
gerçeği ortaya çıkıyor. 

Burada şu noktaya da dikkat edilmelidir ki, İncil in dördü de. Hz. 
İsa’dan sonra Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Helence konuşanlar 
tarafından kaleme alınmıştı. Bu yazar ve kâtiplere Hz. İsa'nın söz ve 
hareketleriyle ilgili ifadeler, herhangi bir yazılı metinden değil Sür¬ 
yanice konuşan kişilerin şifahi rivayetleri şeklinde geçmişti. Bu ifa¬ 
de ve rivayetler daha sonra Süıyanice'den Helence'ye çevrilmişti. İn¬ 
cillerin hiçbiri Miladi 70'ten önce kaleme alınmamıştı. Yohanna İnci¬ 
li ise, Hz. İsa'dan yaklaşık 100 yıl sonra muhtemelen Türkiye'nin 
Ege bölgesinin Ephesus (Efes) kentinde bitirilmişti. Buna ilaveten, 
bu İncillerin hiçbir Helence nüshası muhafaza edilememiştir. Hal¬ 
buki, İncillerin ilki Helence yazılmıştı. Matbaanın bulunuşundan 
önce kaleme alman ve şurdan burdan müsveddeler halinde topla¬ 
nan Helence İncillerin ilk nüshaları 4. asırdan öteye gitmiyor. Bu ba¬ 
kımdan, Hz. Isa'dan sonra aradan geçen 300 senede bu kitaplarda 
ne gibi değişiklikler yapıldığım tam kestirmek hemen hemen imkan¬ 
sızdır, Incil'de değişiklikler yapılmasına ilişkin şüphemizi kuvvet- 
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lendiren unsur, Hıristiyanların Mukaddes Kitap ta her türlü tahrifi 
caiz saymalarıdır. "Enyclopadea of Britanica'nın Bible maddesinde 
şu satırlara rastlanıyor: 

İncillerde bu tür belirgin değişiklikler kasten yapılmıştır. Meselâ 
bazen bütün bir ibare başka kitap ve kaynaklardan İncillere eklen¬ 
miştir. Bu tür tahrifat, Incil'in metnine, uygun gören yazarlann, bul¬ 

dukları her yerden topladıkları yazı ve iktibaslardan ileri geliyor. Bu 
yazar ve derlemeciler Incil'i daha derli toplu ve faydalı yapmak mak¬ 
sadıyla kendilerinden de bazı malzeme eklemek konusunda kendi¬ 
lerini yetkili sayıyorlardı... Birçok ilave ve çıkarmalar da ikinci asırda 
yapılmıştı ve bunların kaynağı bilinmiyordu..." 

Böyle bir durumda, Incil'de geçen Hz. Isa'nın sözlerinin aynen 
nakledildiği veya bunlarda bir değişiklik yapılmadığını söylemek 
gerçekten çok zordur. 

Üçüncü ve en önemli husus da, Filistin'in Müslümanlar tarafın¬ 

dan fethedilmesinden sonra yaklaşık 300 yıl kadar Hıristiyan tebaa¬ 
nın dilinin Süryanice olmasıdır. Tarihi kayıtlara göre Filistinli Hıris- 
tiyanlar, ancak dokuzuncu yüzyılda Süryanice yerine Arapça ko¬ 

nuşmaya başladılar. Bu Süryanice konuşan Hıristiyanlardan ilk üç 
yüz yılda Müslüman alimlere geçen Hıristiyan rivayetlerinin daha 
sağlam ve geçerli olduğu söylenebilir. Zira, diğer Hıristiyan kavim ve 
alimlere, Hıristiyanlığın temel inanç, felsefe ve gelenekleri Süryani- 
ce'den Helence'ye daha sonra da Latince'ye tercüme edilmek sure¬ 
tiyle ulaşmıştı. Halbuki, Hz. İsa'nın ağzından çıkan sözler Filistin'de 

uzun süre konuşulan Süryanice olduğu için bunların ilk etapta iyi 
korunduğu daha yakın bir ihtimaldir. 

e) Bu inkâr edilmez tarihi hakikatlerin ışığında Yohanna İncili nin 

yukarıda geçen ibaresini değerlendirecek olursak, Hz. Isa'nın kendi¬ 
sinden sonra gelecek bir Peygamber hakkında milletine bir müjde 
vermekte olduğuna tanık oluruz. İsa (a.s) bu şahsiyeti "Dünyanın Li¬ 
deri" "Ebediyyen Yaşayacak", "Doğruluğun bütün yollarım göstere¬ 
cek" ve bizzat kendisi (Hz. İsa'yı) Teyit edecek" bir kişi olarak tarif et¬ 
mektedir. Dikkat edeceğiniz gibi, asıl ibarelere Ruhul-Kudüs (Kut¬ 

sal Ruh) ve "Hakikat in Ruhu" gibi kelimeler ilave edilmek suretiyle 
ifade muğlak ve hatta anlamsız kılınpıak istenmiştir. Buna rağmen, 

bütün ibareleri dikkatle tahlil ettiğimizde müjdelenen şahsiyetin bir 
ruh değil, bir insan ve belirli bir kişi olduğunu anlanz. Bu öyle bir ki¬ 
şidir ki öğretileri evrensel olup herkesi kapsayacak ve kıyamete ka¬ 
dar yaşayacak nitelikte olacaktır. Bu özel şahsın bir hususiyeti de 

"yardımcılık "tır. Tercümede biz Yardımcı" kelimesini kullandık. Hı- 
ristiyanlar Yohanna İncilinin Helence asıl nüshasında geçen keli- 
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menin "paracletus" olduğunda İsrar etmektedirler. Ama bunun ma¬ 
nasını tespit ederken kendileri de ihtilafa düşmüşlerdir. Bu kelime¬ 
nin kökü olan Yunanca "Paraclate,,nin anlamı şunlardır Bir yere ça¬ 
ğırmak, yardıma çağırmak, ikâz ve tenbih, teşvik etmek, yalvarmak, 
dua etmek vs. Helence’de bu keimenin karşılığı şunlardır Teselli et¬ 
mek teskin etmek ve cesaret vermek. Incil'de hangi yerlerde bu söz¬ 

cük kullanılmışsa orada buna yukandaki anlamlardan hiçbiri uy¬ 
gun düşmez. Origen, bu kelimeye bazı yerde teskin eden' ve bazı yer¬ 
de takbih eden1 olarak tercüme etmiştir. Ama diğer yorumcular bu 
tercümeleri reddetmişlerdir. Çünkü bunlar ilkin. Yunanca grameri 
bakımından doğru anlamlar değildir. İkincisi, sözkonusu kelimenin 
geçtiği ibarelerden hiçbirinde bu anlamlar uygun düşmüyor. Bazı 

diğer mütercimler "Öğretmen" ve "Hoca" olarak çevirmişlerdir. Ama 
Yunanca'nın genel kural ve kaideleri bu anlamın çıkarılmasına da 
müsait değildir. Tutalian ve Augustein ise "Avukat" ve "Vekil" keli¬ 
mesini tercih etmişlerdir. Başkaları "yardımcı", "teskin eden ve te¬ 
selli eden" sözcüklerini kullanmışlardır. (Bkz. Encyclopadea of Bib- 
lical Literatüre, "Paracletus" maddesi.) 

0 işin ilginç yanı, Yunanca'da sözünü ettiğimiz kelimeye benzer 
başka bir kelime, "Periclytos"un bulunmasıdır. Bu kelimenin mana¬ 
sı, "medh edilmiş"tir. Görüldüğü gibi bu kelime, Arapça Muham- 

med'in hemen hemen aynısıdır. Hem teleffuz bakımından da ikisi 
arasında epeyce benzerlik vardır. Şimdi ister misiniz, kendi kutsal 
kitaplarında keyiflerine göre değişiklik yapmayı meslek ve adet edin¬ 
miş olan Hıristiyan din adamları, Yohanna'nın naklettiği haberde 
yer alan bu kelimeyi akide ve inançlarına ters düştüğünü görünce 
bunu az bir değişiklikle "Paracletus" yapmış olsunlar! Bu değişikliğin 

gerçekten yapılıp yapılmadığı, Yohanna İncili nin asıl Yunanca nüs¬ 
hasının bulunmasıyla mümkün olabilirdi. Maalesef, bu nüsha bu¬ 
lunmadığı için eski ve yeni metinde kullanılan kelimenin ne olduğu¬ 
nu tespit etmek imkansız kılınmıştır. 

g) Ancak vereceğimiz karar sadece bu hususa bağlı değildir ve çok 
şükür ki değil. Zira, Yohanna'nın Yunanca İncili nde müstakbel pey¬ 

gamber için hangi kelimenin kullanılmış olması meseleyi tamamıyla 
halletmiyor. Bir kere, bu İncil de Süryanice'den Yunanca'ya çevril¬ 
miştir. Demek oluyor ki bu hususta asıl Önemli olan Hz. Isa'mn kul¬ 

landığı Süryanice kelimelerdir. Çok şükür, bu kelime, lbn Hişam'ın 
Siyeri Nebevisinde vardır. Siret-i lbn Hişam da sadece aradığımız 
kelime bulunmakla kalmıyor, aynca bundan asıl Yunanca kelimele¬ 

rin ne olduğu da açıkça anlaşılıyor, lbn Hişam, Muhammed bin îs- 
hak'a atfen Yohannes (Yohanna) İncili nin 15. Bölümü ayet 23 ilâ 27 
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ve Bölüm 16 ayet l 'in tümünü tercüme etmiştir. Adı geçen tercüme¬ 
de Yunanca ’Taracletus" kelimesi yerine "Munhamanna" kelimesi kul¬ 

lanılmıştır. Daha sonra. İbn Ishak ya da Ibn Hişam bu kelimeyi şöyle 
tarif etmiştir: "Munhamanna" kelimesi Süryanice'de Muhammec 

(Methedilmiş) ve Yunanca da ’Tericletus" anlamına gelmektedir. (İbn 
Hişam, cilt 1, s: 248) 

Olaya tarih açısından bakacak olursak, Filistinli Hırisityanlann 
ana dilinin dokuzuncu asra kadar Süryanice olduğunu görürüz. Bu 
bölge, yedinci yüzyılın ilk yansında Müslüman topraklarına katıl¬ 
mıştı. îbn Ishak 768'de ve Ibn Hişam 828 yılında vefat etmişti. De¬ 
mek ki, her iki yazar ve alimin zamanında Filistinli Hıristiyanlar Sür¬ 
yanice konuşuyor ve yazıyorlardı. Her ikisi için kendi memleketleri¬ 

nin Hıristiyan tebaasıyla temas kurmaları hiç te zor değildi. Aynca, o 
devirde Yunanca konuşan yüzbinlerce Hıristiyan, Müslüman top¬ 
raklarında yaşıyorlardı. Bu nedenle, kendileri, Süryanice'nin hangi 

sözcüğünün Yunanca'nın hangi sözcüğüne eş anlamda olduğunu 
gayet iyi bilebiliyorlardı. Şimdi İbn İshak'ın naklettiği tercümede 
Süryanice kelime, "Munhamanna" geçmişse ve İbn Ishak veya İbn 

Hişam bunun Arapça "Muhammed" kelimesi ya da Yunanca "Peric- 
letus" sözcüğüne eş anlamda kullanıldığını açıklamışsa, Hz. İsa'nın 
Hz. Peygamber in mübarek ismini vererek kendisinden sonra dün¬ 
yaya geleceğini müjdelemiş olmasında hiçbir şüphe kalmıyor. Bu 
açıklama ile birlikte. Yohanna İncili nde geçen kelimenin aslında 
"periclytos"" olduğu, ancak Hıristiyan din adamları tarafından son¬ 
radan "paracletus" olarak değiştirildiği de hiçbir şüpheye yer verme¬ 
yecek şekilde anlaşılıyor. 

h) Bundan daha eski tarihi delil, Habeşistan Kralı Necaşi’ye bir 
avuç Müslümanın gidip kendisine İslamiyet hakkında bilgi vermele¬ 

riyle ilgilidir. Hz. Abdullah bin Mesudun (r.a) rivayetine göre, Habe¬ 
şistan'a hicret etmiş olan Müslümanlar Kral Necaşi'nin huzuruna 

çağrılınca heyet başkanı Hz. Cafer bin Ebu Talib (r.a) İslâm peygam¬ 
beri ve getirdiği din hakkında bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı du¬ 

yan Necaşi dedi ki, "Merhaba size ve tarafından geldiğiniz şahsiyete. 
Ben O nun Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet ediyorum. İncil de zik¬ 
ri geçen elbette O'dur ve geleceğine dair müjdeyi Meryem oğlu İsa bi¬ 
ze vermişti." (Müsned-i Ahmed). Bu kıssa, hadislerde bizzat Hz. 

Ca fer ile Ümmü Seleme (r.a) tarafından da nakledilmiştir. Bu demek 
oluyor ki, yedinci yüzyılda Habeşistan Kralı Necaşi, Hz. İsa'nın bir 
nebinin geleceğini müjdelediğini biliyordu. Bu hikaye ile aynca, In¬ 

cil’de Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a) gelişine dair bazı açık işaret¬ 
ler bulunduğu ve bu işaretlere dayanarak Necaşi'nin, gelen peygam- 
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berin Hz. Muhammed olduğu neticesine varmakta hiç gecikmediği 
de anlaşılıyor. Fakat, burada geçen rivayet ve hikayeden. Hz. İsa'nın 
müjdesiyle ilgili Kral Necaşi'nin bilgi kaynağının Yohanna İncili mi 
yoksa başka İncil ve kitaplar mı olduğu anlaşılmıyor. 

ı) Gerçek şudur ki, sadece Hz. Muhammed (s.a) ile ilgili Hz. İsa'nın 
müjdeleri ve haberleri değil, aynı zamanda bizzat Hz. İsa’nın hayatı 
ve eserleri hakkında bilgi edinmenin muteber ve güvenilir kaynakla¬ 
rı, Katolik Kilisesi nin meşru ve geçerli saydığı sadece dört İncil değil¬ 
dir. Bu hususta belki de nisbeten daha muteber kaynak. Kilisenin 
"Muhtevası şüpheli" olduğu gerekçesiyle nazan dikkate almadığı 
Bamabas İncili dir. Çok ilginçtir, Hıristiyanlar bu kutsal kitabı sak¬ 
lamaya azami gayret gösterilişlerdir. Bu kitap asırlarca herkesin gö- 
zönünden uzak kaldı. Onaltıncı asırda Latince tercümesinin nadir 
bir nüshası Papa Sixtus'un kütüphanesinde bulunuyordu ve kim¬ 
senin buna el sürmesine izin verilmiyordu. Ancak onsekizinci yüzyı¬ 
lın başında bu nüsha John Toland adında bir kişinin eline geçti. 
Bundan sonra çeşitli ellerden geçerek 1738 yılında Viyana İmpara¬ 
torluk Kütüphanesine ulaştı. 1907de bu Incil'in İngilizce çevirisi 
Oxford-Clarenden Matbaası tarafından neşredildi. Ne var ki, bu eser 
piyasa çıkar çıkmaz. Hıristiyan dünyasında bir telaş başladı ve pek- 
çok din adamıyla kilise çevreleri, bu kitabın fazla yayılmasının, Hı¬ 
ristiyan dininin yok olmasına neden olabileceği kuşkusuna kapıldı¬ 
lar. Neticede, basılan nüsha esrarengiz, ama planlı bir şekilde orta¬ 
dan kaldırıldı. Bir daha da İngilizce tercümesinin yayınlanması 
mümkün olmadı. Aynı şekilde, Latince tercümesinden İspanyol¬ 
ca'ya çevrilen nüshanın onsekizinci yüzyılda piyasada ve kütüpha¬ 
nelerde bulunduğu belirtiliyor. Bu bilgiyi George Seli, Kur'an-ı Ke- 
rim'in İngilizce mealinde bize nakletmiştir. Ama İspanyolca çevirisi¬ 
nin de ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Bugün maalesef bunun 
hiçbir nüshası hiçbir yerde bulunmuyor. Ben, Oxford da yayınlanan 
İngilizce tercümesinin fotokopisini okuma fırsatını buldum. Bama¬ 
bas İncili nin tümünü dikkatle okudum. Bence, bu İncil Hıristiyan- 
lar için büyük bir nimettir ve sadece taassub ve inatçılıkları yüzün¬ 
den böyle kıymetli bir eserden mahrum kalmışlardır. 

Hıristiyan literatüründe Bamabas İncili nin adı nerede geçmişse, 
oraya bir muhalefet şerhi konmuş, bunun sahte ve uydurma birin¬ 
cil olduğu, dolayısıyla reddedilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Gö¬ 
zü dönmüş ilim ve irfandan nasip alamamış bazı Hıristiyan din 
adamlan bunun bir Müslümamn hayal gücünün eseri olduğunu id¬ 
dia edecek kadar ileri gitmişlerdir. Bu, aslında büyük bir yalandır ve 
bunun sebebi sırf Incil'in metninde pekçok yerlerde Hz Pey gam- 
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ber in dünyaya geleceği konusunda açık seçik kayıtların bulunma¬ 
sıdır. Bir defa, bu Incil'i okuyan herkes, bunun bir Müslüman tara¬ 
fından kaleme alınmadığına katiyetle inanmış olur. İkincisi, böyle 
bir kitap bir Müslüman tarafından yazılmış olsaydı, bu Müslüman - 
lar tarafından iyice tan mır ve Müslüman ilim adamlarının eserlerin¬ 
de bundan sık sık ve geniş şekilde bahsedilirdi. Fakat. George Şelfin 
Kur'an-ı Kerim in İngilizce mealinden önce Müslümanlar Bamabas 
İncili nin adım bile duymamışlardı. Taberi, Yakûbi, Mes'udi, Birûnî, 
lbn Hazm, İbn Teymiye, vs. gibi Hıristiyan kaynaklarına vakıf olan 
fakih, yazar ve tarihçiler Hıristiyanlık ve Hıristiyanlığın kutsal kitap¬ 
larından bahsederken Bamabas İncili ne en ufak bir işarette bile bu¬ 
lunmamışlardır. İslâm Dünyası nda sayısız kütüphanelerde bulu¬ 

nan kitapların en geniş ve güvenilir bibliyografyaları lbn Nedim ile 
Hacı Halife (Bk: "El-Fihrist" ve "Keşfu'z-Zünun", tarafından hazır¬ 
lanmıştır. Ama bunlarda da Bamabas İncili ne rastlamak mümkün 

değildir. Hıristiyanların ileri sürdüğü iddianın asılsız oluşunun 
üçüncü ve en büyük delili, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a) dünya¬ 
ya gelişinden 75 yıl önce bile. Papa Gelasius 1 döneminde "yanlış ve 
dini düşüncelere aykın kitaplar'' adı altında hazırlanan listede Bar- 
nabas İncili nin (Evangelium Bamabe) adının geçmiş olmasıdır. 
Söyler misiniz, o çağda bu sözde sahte İncili yazacak bir Müslüman 
var mıydı? 

j) Bamabas İncili nde Rasûl-ü Ekrem'in (s.a) dünyaya peygamber 
olarak gelmesine dair haber ve müjdelerden söz açmadan isterseniz 
önce Hıristiyanlarca meçhul kalmış, Müslümanlar tarafından da hiç 
bilinmeyen bu kitabı size tanıtalım. Böylece bunun mahiyeti, muh¬ 
tevası ve dolayısıyla ehemmiyetini anlamış olacağız. Aynca, Hıristi¬ 

yanların bundan neden bucak bucak kaçtıklarını kavramış olaca- 
ğız. 

Kitab ı Mukaddes te meşru ve muteber olarak yer alan dört In¬ 
cil'den hiçbirinin Hz. İsa'nın sahabileri veya havarileri tarafından 

kaleme alınmadığını bilmekte fayda vardır. Sonra, bu Incil'leri ya¬ 
zanlardan hiçbiri, yazdıklarının Hz. İsa'nın havarilerine dayandığını 

veya onlar tarafından nakledildiğini iddia etmemiştir. Böyle atıflar 
şöyle dursun, yazıların hiçbir kaynağı gösterilmemiştir. Bu itibarla, 
rivayet edenin, sözleri kendisinin mi duyduğu, veya olayları kendi¬ 

nin mi gördüğü, yoksa bunları bir veya birden fazla aracıdan mı işit¬ 
tiği bilinmiyor. Buna karşılık, Bamabas'm yazan diyor ki. "Ben Hz. 
Mesih in ilk 12 havarisinden biriyim. Baştan sona kadar Mesih ile 
beraberim ve gözlerimle gördüğüm olaylar ve kulaklanmla duydu¬ 
ğum sözleri bu kitapta yazıyorum." Sadece bu değil, Bamabas şun- 
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lan da yazıyor: "Hz. Mesih bu dünyadan ebediyete intikal ederken 
kendi hakkında çıkan yalan yanlış dedikodulara son vererek dünya¬ 
ya gerçekleri açıkça ortaya koymayı emretmişti." 

Bamabas kimdi? Kitab-ı Mukaddes in "Ameller Bölümü nde bu 
şahsın ismine sık sık rastlanıyor. Buna göre. Bamabas, Kıbnslı bir 
Yahudi ailesine mensuptu. Hıristiyanlığın yayılması ve Hz. İsa'nın 

taraftarlanna yapılan yardımlar konusunda Barnabas'm büyük 
hizmetler verdiği kaydedilmiştir. Fakat kendisinin ne zaman Hıristi¬ 
yanlığı kabul ettiği belirtilmemiştir. Ayrıca, üç Incil'de geçen ilk oniki 
havarinin isimleri arasında Barnabas ismine rastlanmıyor. Bu ba¬ 
kımdan, bahsettiğimiz Incil'in yazarının bu Bamabas mı olduğu ke¬ 

sinlik kazanmıyor. Matta ile Markos'un verdiği havariler listesini 

Bamabas'ın listesiyle karşılaştıracak olursak ikisi arasında sadece 
iki ismin değişik olduğuna şahid oluruz. Biri Tome CThomas), ki bu¬ 
nun yerine Bamabas kendi ismini veriyor ve diğeri Şemun Kenanî ki 

bunun yerine Yakup oğlu Yahudah (Juda)'mn adını yazıyor. Lu- 
cas'ın Incil'in de bu ikinci isim de vardır. Bu bakımdan, sonradan 
Hıristiyan din adamlan ve ileri gelenlerinin, Bamabas'dan ve onun 
İncili nden yakalarını kurtarmak için ismini silip yerine Thomas'ın 
adını yazdıkları akıl ve mantığa daha uygundur. Zira, çıkarları uğru¬ 
na bu tür tahrifler yapmak Hıristiyan aziz ve din adamlan için olağan 
bir şeydi. 

Tarafsız ve sağduyulu bir kişi, Bamabas İncili ni okuduktan son¬ 
ra bünu Ahd-i Cedid in Dört Incil'iyle karşılaştıracak olursa, bunun 
diğer dört Incil'den kat kat daha iyi olduğu sonucuna varacaktır. Bu 

Incil'de Hz. Isa'nın hayatı ve başından geçenler daha teferruatlı şe¬ 
kilde anlatılmıştır. Tıpkı bir kişinin gördükleri ve yaşadığı olaylar gi¬ 

bi. Dört Incil'de kopuk ve birbirine bağlı olmayan hadise ve hikayele¬ 
rin anlatımı Bamabas İncilinde daha düzgün ve anlamlı hale getiril¬ 
miştir, özellikle tarihi olaylar biraz daha dikkatli bir sıra ile kaydedil¬ 

miştir. Bunun yanısıra, Hz. İsa’nın dini telkinleri burada dört Incil'e 
oranla daha ayrıntılı, açık ve etkin biçimde kaydedilmiştir. Tevhid ile 
ilgili nasihatlar, şirkin reddi, Allah Teâlâ’nın sıfatlan, ibadetin ruhu 

ve güzel ahlâk gibi mevzular gayet ayrıntılı, mantıklı ve kuvvetli şe¬ 
kilde anlatılmıştır. Bu kitapta Hz. Isa'nın kullandığı dil ve konunun 
iyi anlaşılması için verdiği pratik misallerin en küçük örneğini bile 

dört Incil'de bulmak mümkün değildir. Bundan, Hz. Isa'nın fa.s) 
kendi taraftarlan ve havarilerine nasıl nasihat ve telkinde bulundu¬ 
ğu ve bu hususta ne kadar akıllıca yöntemler kullanıldığı da anlaşılı¬ 
yor. Hz. Isa'nın dili, üslûbu, tabiatı ve huyuna azıcık vakıf olan biri 
bile, bu Incil'i okuduktan sonra bunun sahte veya düzmece bir kitap 
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olmadığına kanaat getirecektir. Gerçeği söylemek gerekirse, Hz. 
İsa'nın kişiliği ve öğretileri diğer dört Incil'e nisbetle Bamabas tncî- 
li'nde, daha net, daha açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu 

Incil'de diğer İncillerin belirgin bir eksikliği olan çeşitli söz ve fiiller¬ 
deki tezat da yoktur. 

Bamabas İncili nde yer alan Hz. Isa'nın hayatı ve talimatı bir ne¬ 
binin hayatı ve talimatına tıpatıp uyuyor. Kendisi bir nebi olarak 

karşımıza çıkıyor, bütün peygamberleri ve kitaplannı tasdik ediyor. 
Peygamberler olmaksızın Hakkı tanımanın bir yolu olmadığını belir¬ 
tiyor ve Peygamberlere boşverenin aslında Allah'a boşverdiğini anla¬ 
tıyor. Tevhid, peygamberlik ve ahiret hakkında diğer bütün peygam¬ 
berlerin talimaüna uygun sözler söylüyor. Namaz, oruç ve zekat için 

gereken telkinde bulunuyor. Bamabas İncilinde sık sık bahsedilen 
namazların aslında Müslümanların bildiği sabah, öğle, ikindi, ak¬ 
şam, yatsı ve teheccüd namazları olduğu anlaşılıyor. Aynca her na¬ 
mazdan önce abdest alındığı da belli oluyor. Hz. İsa, peygamberlerin 
listesine Hz. Davut ile Hz. Süleyman'ı (a.s) da dahil ediyor. Halbuki 
hem Yahudiler hem Hıristiyanlar bu iki peygamberi, peygamberler 
listesinden çıkarmışlardır. Hz. İsmail'in (a.s) "zebîh" (Allah a adan¬ 
mış kurban) olduğunu kabul ediyor ve bu hususta bir Yahudi alimi 
de bu gerçeği kabul etmeye zorluyor. Aynı âlim, Israiloğullan'nın 

kendi menfaatlan için Hz. İshak'ın (a.s) zebîh veya kurban olduğuna 
herkesi inandırmaya çalıştıklarını belirtiyor. Kısacası, Bamabas'ta- 
ki kayıtlara göre, Hz. Isa'nın (a.s) ahiret, kıyamet, cennet ve cehen¬ 
nem ile ilgili vaaz ve telkinleri Kur’an-ı Kerim de anlatılanların he¬ 
men hemen aynısıdırlar. 

Hıristiyanların, Bamabas İncili ne neden bu kadar şiddetle mu¬ 
halefet ettiklerini araştıracak olursak, bunun sebebinin sadece Hz. 

Muhammed'in gelişine dair açık seçik işaretleri ihtiva etmesinin ol¬ 
madığını görürüz. Zira Hıristiyanlar bu İncili zaten Hz. Muham¬ 
med'in (s.a) doğuşundan önce reddetmişlerdi. Aşağıdaki satırlarda 
Hıristiyanların şiddetli öfke ve muhalefetinin gerçek nedenlerini ay¬ 
rıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız: 

Bilindiği üzere, Hz. Isa'nın ilk taraftarları kendisini sadece bir 
peygamber olarak tanırlardı. O nun bütün talimatlarına harfiyen 
uymazlardı. Bu ilk yandaşlan Musevi şeriatına bağlı olup akide, ila¬ 

hi emir ve ibadetler bakımından kendilerini Beni İsrail'den ayn say¬ 
mazlardı. İlk Hıristiyanlar ile Beni İsrail arasındaki tek fark, birinci¬ 
lerin Hz. Isa'yı Mesih olarak tanımalan ve ona iman etmeleri idi. Oy¬ 
sa, Beni İsrail, Hz. İsa'yı peygamber olarak tanımıyordu. Daha son¬ 
ra, Aziz Paul, Hıristiyan cemaatine girince Romalı, Yunan ve İsrailli 
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veya Yahudi olmayan diğer uluslan da Hıristiyanlığın çatısı altında 
toplamaya çalıştı. Bu sebeple, yeni bir mezhep ve hatta dinin temeli¬ 
ni attı. Bu yeni din akide, inanç ve kurallar açısından Hz. İsa'nın yay¬ 

maya çalıştığı dinden çok farklıydı. Aslında bu aziz hiçbir zaman Hz. 

İsa'yı görmemiş. O ndan vaat almamıştı. Hatta Hz. İsa sağ iken ken¬ 
disinin en büyük muhaliflerinden biriydi. Ve İsa Peygamber den 
sonra birkaç yıl bu tavrına devam etti. Daha sonra Hıristiyan olarak 

yeni bir dini oluştururken de kendi yaptığı tasarruflara delil olarak 
Hz. İsa'nın hiçbir söz veya fiilini halka göstermedi, aksine bunların 
kaynağının şahsi ilham olduğunu ileri sürdü. Yeni dini ortaya ko¬ 
yarken başlıca amacı, bu dinin Yahudi olmayan bütün kavim ve mil¬ 
letlerin tereddütsüz kabul edeceği mahiyette olmasıydı. Nitekim, bir 
Hıristiyan'ın, Yahudiliğin bütün şeriatından bağımsız olduğunu 
ilan etti. Yiyece, içecek konusunda hertürlü helal ve haram farkını 
ortadan kaldırdı. Yahudi olmayanların zoruna giden sünnet anane¬ 
sine de son verdi. Sadece bunlar değil, Hz. İsa'nın ulviyeti, Allah'ın 
oğlu olduğu ve çarmıha gerilerek Ademoğullanmn günahını üstüne 
aldığı ve böylece bedellerini ödediği gibi çeşitli saçma sapan tezler de 

ortaya atıverdi. Tabii bu tür fikir ve tavırlar müşrik ve kafirlere çok 
cazip geliyordu ve Aziz Paul, bu gibi uydurmalarla hissiyatlarını ok¬ 
şamaya ve yeni dine teşvik etmeye çalışü. Hz. İsa'nın ilk yandaşlan 
bu tür bid at ve batıl itikatlara karşı çıktılar. Ama ne çare ki, Aziz Pa- 
ul'ün şeytanca bir düşünceyle Hıristiyanlığa açtığı bu kapıdan Ya¬ 
hudi olmayan Hıristiyanların büyük bir seli içeriye girdi ve bu bas¬ 
kın karşısında çok az sayıda özüne bağlı dindar kişiler dayanamadı¬ 
lar. Yine de M.S. 3. yüzyılın sonuna kadar Hz. İsa'nın uluhiyetini 
reddeden çok kişi vardır. Ne var ki, M.S. 4. yılın başında Nicaea'da 

toplanan Papalık Konseyi (325). Aziz Paul'un düşünce ve görüşlerini 
Hıristiyanlığın esasları kabul etti. Daha sonra Roma imparatorluğu 
da Hıristiyanlığı resmi din olarak benimsedi. Bu olay, imparator 
Theodoseus zamanında çıkarılan bir kanunla perçinleşti. Bundan 
sonra. Aziz Paul'un akide ve inançlarına karşı olan bütün kitap ve 

belgeler gayet doğal olarak gayri meşru ve gayri kabil-i rücû ilan edil¬ 
diler. M.S. 367'de ilk defa, Athanesius'un bir mektubuna uygun ola¬ 
rak muteber ve meşru kitap ve vesikaların listesi hazırlandı. Bu lis¬ 
teyi 382'de Papa Damasius başkanlığında toplanan konsey onayla¬ 

dı. Beşinci yüzyılın sonunda ise Papa Gelasius, bu listeyi tasdik et¬ 
mesinin yanısıra muteber ve meşru olmayan kitap ve vesikaların lis¬ 
tesini de hazırlattı, işin ilginç tarafı adı geçen kitapların meşru, gü¬ 

venilir veya güvenilmez olarak tasnif edilmesi için kabul edilen ölçü 
sadece Aziz Paul'un uydurduğu inanç ve kurallardı ve hiçbir Hıristi- 
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yan alim veya kilise adamı çıkıp bunların Hz. İsa'nın talimatına uy¬ 
madığını iddia etmeye cesaret edemiyordu. Hatta muteber ve meşru 
kitaplar mecmuasma dahil edilen İncillerde de Hz. İsa'nın kendi söz 
ve hareketlerine dair herhangi bir kayıt bulunmuyor. 

Gayet tabii ki Bamabas İncili, itibar edilmeyen ve meşru olmayan 
kitapların listesinin başına geçirilmiştir. Bunun başlıca nedeni, 

muhtevasmm o zaman revaçta olan resmi dinin inanç ve kurallarına 
tamamıyla zıt olmasıydı. Kitabın yazan, başta kitabı kaleme alışının 
sebebini anlatıyor Bu kitabın gayesi, şeytanın hilelerine uyarak 
Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu ilan edenleri ıslah etmektir. Bu insanlar (şey¬ 
tana uyanlar) erkeklerin sünnet edilmesini gereksiz buluyor, haram 
yiyecekleri helal kılıyorlar. Bu tür hataya düşenler arasında (Aziz Pa¬ 
ul) da vardır." Bamabas'ın beyan ettiği gibi Hz. İsa sağ iken, mucize¬ 
lerini gören müşrik Romalı askerlerin, O'nun Allah'ın oğlu ve hatta 
Allah olduğunu söylemeye başladığım ve bu yanlış inanca daha son¬ 
ra Israiloğullan’nın da bulaştığını belirtir. 

Bamabas bundan sonraki gelişmeleri şöyle nakleden "Hz. İsa bu 
gidişata çok üzülmüştür. Defalarca, O’nun etrafını sararılan uyardı 
ve yanlış inançlannı şiddetle yerdi, öğrencilerini çeşitli bölgelere 
gönderdi. Bu öğrenciler, Hz. lsa'mn dualan sayesinde tıpkı kendisi 
gibi halka bazı mucizeler gösterdiler. Bu gösterişin maksadı, kendi¬ 
sinden mucizeler sadır olan bir kişinin Tann veya Tann'mn oğlu ol¬ 
ması gerekmediğini açıkça göstermekti". Bamabas, bundan sonra 
Hz. Isa'nın bu konuda yaptığı çeşitli konuşmalarını nakleder. Bu ko¬ 
nuşmalardan, Hz. İsa'nın halk arasında yaygınlaşan batıl itikatlara 
ne kadar karşı olduğu anlaşılıyor. Bamabas Hz. lsa'mn, ümmetinin 
doğru yoldan sapmasından son derece endişeli olduğunu ifade edi¬ 
yor. Aynca, Aziz Paul'un Hz. Isa’nın çarmıhta can verdiği yolundaki 
genel akidesini şiddetle yalanlıyor ve kendi gözleriyle gördüğü olayı 
şöyle anlatıyor: "Şakirt" Yahuda (Judah. Jadas) Yahudilerin Baş Ha¬ 
hamlarından rüşvet alarak Hz. Isa’yı yakalamak üzere askerlerle ge¬ 
lince, Allah'ın emriyle, dört melek Hz. İsa'yı semaya kaldırdılar ve 
Şakirt Yahuda'nın yüzü ve sesi tamamiyle Hz. lsa'mn ki gibi yapıldı. 
Böylece, çarmıha Hz. İsa değil Yahuda gerildi." Bamabas İncili ndeki 

bu ifade, görüldüğü gibi Paul'un kurduğu Hıristiyanlığın kökünü 
kazıdığı gibi Kur'an-ı Kerim'in ifadesini de tamamiyle doğrular nite¬ 
liktedir. Hiç şaşılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'in inişinden tam 115 se¬ 

ne evvel Bamabas İncili ndeki bu ifadeler, kitabın Hıristiyan kilise 
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adanılan tarafından afaroz edilmesine sebep oldu. 

1) Yukanda kısaca değinmeye çalıştığımız hususlar, Bamabas 

İncili nin diğer dört İncil den çok daha güvenilir olduğunu gösterme¬ 

ye yeter sanırız. Bu Incil'de Hz. Mesih'in (a. s) söz, fiil ve sireti gerçeğe 

uygun şekilde anlatılmıştır. Maalesef Hıristiyanlar, kendi akide, 

inanç kuralları ile Hz. İsa'nın talimatını bu İncil ile bilme ve düzeltme 

fırsatını kaçırdılar. 

Bu açıklamalardan sonra, zannediyoruz, Bamabas İncili nde, 
Peygamber Efendimiz in (s.a) gelişine dair, Hz. Isa'nın ağzıyla dile ge¬ 

tirilen işaret ve haberleri buraya aktarabiliriz. Söz konusu haberler¬ 

de Hz. İsa, Hz. Muhammed (s.a) için bazen "Rasulullah", bazen de 

"Mesih" kelimesini kullanmıştır. Bazen 'Takdir Edilmeye Layık" iba¬ 

resini kullanmış, bazen de öyle sözcükler kullanmış ki, bunlar "Lai- 

laheillallah Muhammedün Rasulüllah" anlamına gelmektedir. Hz. 

İsa'nın, Hz. Peygamber hakkında verdiği işaretler o kadar çoktur ki, 

bunların hepsini anlatmak için ayn bir kitapçığa ihtiyaç duyulacak¬ 

tır. Bunların hepsini iktibas etmemiz imkansızdır. Biz burada sade¬ 

ce belli başlı haberleri naklediyoruz. 

"Allah'ın dünyaya gönderdiği peygamberler, ki sayılan 144 bin 

idi, muğlak ve karmaşık şekilde konuştular. Ama benden sonra, bü¬ 

tün peygamberler ile mukaddes varlıkların nuru gelecektir ki, pey¬ 

gamberlerin söylediklerini açıklayacak, sizi aydınlatacaktır. Çünkü 

Allah ın Rasulüdür" (Bölüm: 17). 

"Ferisiler ile Lâviler dedi ki, madem ki sen ne Mesih, ne llyas, ne de 

başka bir Nebisin, o zaman sen neden yeni bir vaaz ve telkinde bulu¬ 

nuyorsun ve kendini Mesih'den de daha büyük olarak gösteriyor¬ 

sun. 

İsa Mesih dedi ki, Tann'nın benim vasıtamla gösterdiği mucizele¬ 

rin maksadı, benim yaptıklarımın hepsinin Tann'nın isteğine bağlı 

olduğunu size göstermektir. Yoksa, ben kendimi, sizin bahsettiğiniz 

(Mesih)ten büyük saymıyorum. Ben, sizin Mesih dediğinizin çorabı¬ 

nın boncuğunu veya ayakkabı bağlannı açacak seviyede bile deği¬ 

lim. O Mesih benden önce yaratılmıştı ve benden sonra gelecektir. O, 

dinin hiç son bulmaması için hakikatleri yanında getirecektir. ” (Bö¬ 

lüm: 42) 

"Size yemin ederek söylüyorum, gelen her nebi sadece bir millet 

için Allah ın rahmetinin işareti olarak gelmiştir. Bu sebeple bu pey¬ 

gamberlerin talimatı, gönderildikleri ümmet ve ulusların dışına çık- 



Cüz : 28 TEFHİMU'L KUR’AN 283 

madı. Ama Allah'ın Rasulü gelince. Tann ona adeta eline mührünü 

verecektir. Taa ki. onun talimatını almış olan dünyanın bütün ulus¬ 

ları selâmete ve rahmete kavuşacaklardır. O, tanrıtanımazlara ha¬ 

kim olacak ve putperestliği öylesine yeryüzünden silecektir ki şeytan 

kaçacak delik arayacaktır.'’ (Bu satırlardan sonra, Hz. İsa'nın şakirt¬ 

leriyle uzun bir konuşması yer alıyor. Bu konuşmada İsa Mesih (a.s) 

müstakbel Peygamberin Beni İsmail'den olacağını izah ediyor.) (Bö¬ 

lüm: 43) 

"Bu sebeble size diyorum ki. Rasulullah, Tanrının yarattığı he¬ 

men hemen bütün mahluk ve eşyayı memnun edecek bir saadettir. 

Zira. O anlayış, nasihat, hikmet, kuvvet, şefkat ve sevgi gibi güzel 

duygularla doludur. O, cömertlik, rahmet, adalet, takva, dürüstlük, 

efendilik ve sabnn ruhuyla donaülmıştır. Kendisine bu faziletlerin 

üç misli verilmiştir. Yani Allah'ın yarattığı diğer mahluklara nisbet- 

le. Onun dünyaya gelişi ne mübarek bir an olacaktır. İnanın, ben 

onu görmüş ve ona saygılarımı sunmuşumdur. Tıpkı diğer bütün 

peygamberlerin onu gördüğü ve ona saygılarını sundukları gibi. Al¬ 

lah onun ruhunu görerek ona nübüvvet bahşetti. Ve onu görünce 

heyecandan ruhum titredi ve ben O na dedim ki, "Ey Muhammed 

(Medhedilmiş kişi, zat) Allah senin yardımcın olsun ve Allah beni se¬ 

nin papuçlannın bağlarını bağlamaya layık yapsın. Zira ben bu mev- 

kiye yükselirsem, kendimi büyük bir peygamber ve Allah'ın mukad¬ 

des varlığı sayacağım." (Bölüm: 44) 

"(Buradan gideceğim için) yüreğiniz sızlamasın ve siz korkmayın. 

Çünkü sizi yaratan ben değilim. Sizi yaratan, yaratıcımız Allah'tır ve 

O sizi koruyacaktır. Bana gelince, şu anda dünyada, dünyaya sela¬ 

met ve kurtuluş getirecek olan Allah'ın Rasulü için zemin hazırla¬ 

maktayım... Andres dedi ki. Ey Üstad, onun bazı belirgin özellikleri¬ 

ni bize bildir ki onu tanıyalım. İsa Mesih (a.s) cevap verdi: "O sizin za¬ 

manınızda gelmeyecek, aksine birkaç zaman sonra gelecek. O zama¬ 

na kadar benim İncilim öylesine tahrif edilmiş olacak ki, dünyada en 

fazla otuz mümin bulunacaktır. O zaman Allah dünyaya acıyacak ve 

Rasulü nü gönderecektir. O Rasul'ün başında beyaz bulutun gölgesi 

olacaktır. Bu gölge sayesinde Allah'ın sevgilisi ve yakını olduğu belli 

olacaktır ve O nun aracılığıyla dünya Allah'ın mağfiretine kavuşa¬ 

caktır. O, tanrıtanımaz insanlara karşı büyük bir güçle gelecek ve 

yeryüzünden putperestliği sürecektir. Ve ben bundan son derece 

memnun olacağım, zira O nun sayesinde Tanrımız tanınacak, tak- 
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dis edilecek ve hakikatimi dünya anlayacaktır.. O aynca beni insan¬ 

lar ötesinde bir şey zannedenlerden intikam alacaktır... O öyle bir 

hakikatle gelecektir ki, bu hakikat bütün peygamberlerin getirdikle¬ 

rinden daha açık seçik olacaktır!'1 (Bölüm. 72) 

Allah için and Kudüs'te mi yoksa Süleyman tapınağında mı içil¬ 

mişti? Fakat sözlerime inanın, bir gün gelecek, Allah, rahmetini baş¬ 

ka bir şehre inzal edecektir. Ondan sonra, her yerde onun için doğru 

biçimde ibadet yapılacaktır ve Allah kendi rahmetiyle heıyerde haki¬ 
ki namazı kabul edecektir... Ben aslmda, İsrail hanedanı için kurta¬ 

rıcı nebi olarak gönderildim. Fakat benden sonra Mesih gelecek, Al¬ 

lah'ın bütün dünya için gönderdiği, öyle bir nebi ki, Allah bütün 

dünyayı onun için yaratmıştır. O zaman bütün dünyada Allah'a iba¬ 

det edilecek ve her tarafa rahmeti nazil olacaktır." (Bolüm: 83). 

(Mesih baş rahibe söyledi:) Yaşayan Allah ve elinde canım olan 

Yaradana yemin ederim bütün dünyanın milletlerinin beklediği o 

mesih ben değilim. Allah bu nebi ile ilgili vadini atamız Hz. İbrahim'e 

şöyle diyerek vermişti: Senin neslinin vasıtasıyla, yeryüzünün bü¬ 

tün milletleri berekete kavuşacaktır: fTekvin: 22: 18) Ancak Allah 

beni bu dünyadan kaldırınca şeytan yine isyan çıkaracaktır ve mü¬ 

min olmayanlar benim Tann ve Tanrının oğlu olduğumu iddia ede¬ 

ceklerdir. Bu nedenle sözlerim ve talimatım tahrif edilecektir. Taa ki 

belki de en çok otuz iman sahibi geriye kalacaktır. O zaman Allah 

dünyaya acıyacak ve Rasulü'nü gönderecektir. O Rasul ki, onun için 

dünyanın herşeyi yaratılmıştır. O Rasul bütün gücüyle güneyden 

gelecek ve putlan ve putperestleri beraberce mahvedecektir. Şey¬ 

tandan iktidarını alacaktır. Ve Allah'ın rahmetini, kendine iman 

edecek olanların kurtuluşu için yanında getirecektir. Ne mutlu 

onun sözlerini dinleyene." (Bölüm: 96). 

Baş rahip sordu, 'Allah'ın bu Rasulü'nden sonra başka nebiler de 

gelecek mi?' Mesih cevap verdi: Bundan böyle, Allah'ın gönderdiği 

hakiki nebiler gelmeyecekler, ama pekçok sahte nebiler gelecektir. 

Ben bunun için üzgünüm. Çünkü, şeytan, Allah'ın adaletli karan 

yüzünden bunlan sahneye koymaya çalışacaktır. Ve onlar benim İn¬ 

cilimin perdesinin arkasına saklanacaklardır." (Bölüm: 97). 

'Kahinlerin başı sordu. Bu Mesih hangi isimle çağnlacaktır? Ve 

onun gelişinin işaretleri ne olacaktır? Isa Mesih dedi ki, Bu Mesihin 

adı "Takdir Edilmeye Layık". Zira, Allah O nun ruhunu yarattığı za¬ 

man O na bu ismi kendisi vermiştir. Ve orada O na kral muamelesi 
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yapılmıştır. Allah dedi ki, "Ey Muhammed. bekle, çünkü senin için 

cenneti, dünyayı ve birçok mahluku yaratacağım ve bunlan sana 

hediye olarak vereceğim. Ta ki, seni tebrik edecek olanlara bereket 

verilecek ve seni lanetleyecek olanlar lanetlenecektir. Ben seni dün¬ 

yaya göndereceğim zaman, kurtuluş habercisi olarak gönderece¬ 

ğim. Senin sözlerin doğru olacaktır, öyle ki yeryüzü ve gökler kaybo¬ 

lup gidecekler ama senin adm ayakta duracaktır. Öyleyse, onun mü¬ 

barek ismi Muhammed dir." (Bölüm: 97) 

Bamabas diyor ki, bir defasında Hz. İsa şakirtlerine hitaben yap¬ 

tığı konuşmada "şakirtlerimden biri (ki sonradan Yahuda, Judah, 

Judas olduğu ortaya çıktı) beni 30 sikkeye karşılık düşmanlara sa¬ 
tacaktır" dedi ve şunlan ekledi: 

"Bundan sonra, beni satacak olanın benim adımla öldürüleceğin¬ 

den eminim. Zira Allah Teâlâ beni yerden semaya kaldırtacak ve o 

hainin yüzünü öylesine değiştirmiş olacak ki, herkes onu ben sana¬ 

cak. Ne var ki kötü şekildeki ölümü bir müddet benim karalanmama 

yol açacaktır. Fakat, Muhammed, yani Allah'ın mukaddes Rasulü 

gelince bana sürülen leke temizlenmiş olacaktır. Ve Allah bunu, be¬ 

nim o Mesih'e sadakatimi bildirdiğim için yapacaktır. O bana müka- 

faatımı verecektir. Bu şekilde, herkes benim yaşamakta olduğumu 

ve bu rezil ölümle hiç ilişkim olmadığını anlamış olacaktır." (Bölüm: 
113) 

(Hz. İsa şakirtlerine dedi ki) Elbette ben size diyorum ki, eğer Mu¬ 

sa'nın kitabından gerçekler çıkarılmamış olsaydı, Allah atamız Da¬ 

vud'a başka bir kitap vermeyecekti. Ve eğer Davut'un kitabında de¬ 

ğişiklikler yapılmamış olsaydı. Allah bana Incil'i vermezdi. Zira, Al¬ 

lah, yani Rabbimiz, tahrif eden veya değiştiren değildir. Ve herkese 

aynı mesajı vermiştir. Rasulüllah geldiği zaman inkarcı insanların 

benim kitabıma bulaştırdıkları bütün (uydurma) şeyleri temizleye¬ 
cektir." (Bölüm: 124) 

Bu açık ve kesin işaret ve haberlerde sadece üç şey ilk bakışta 

şüpheli görülüyor. Bunlardan biri, yukarıdaki ibarelerde Bamabas 

İncili nin başka bölümlerinde Hz. İsa'nın, kendisinin Mesih olmadı¬ 

ğını ısrarla belirtmesidir. İkincisi, sadece yukarıdaki alıntılarda de¬ 

ğil, Incil'in diğer birçok yerlerinde de Rasulüllah'm (s.a) asıl Arapça 

ismi olan "Muhammed" açıkça zikredilmiştir. Oysa, peygamberlerin 

gelecekten haber verirken kesin ifadelerden kaçındıkları, özellikle 

şahıs isimlerini vermedikleri müşahade edilmiştir. Üçüncü nokta, 
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yukarıdaki ibarelerde Hz. Muhammed Mustafa (s.a)dan "Mesih’ ola¬ 

rak bahsedilmesidir. 
Birinci şüphe için şunu söyleyebiliriz ki, sadece Bamabas İnci¬ 

linde değil, Lucas (luca) İncili nde de Hz. Isa'nın (a.s) kendi havari ve 

şakirtlerine, kendisine "Mesih" dememelerini emrettiğine dair kayıt¬ 

lar vardır. Lucas İncili nin sözleri şunlardır... "O onlara sordu, siz 

bana ne diye hitap edersiniz? Peter cevap verdi, Allah'ın Mesih'i. Bu¬ 

nun üzerine onlara tenbih etti, 'bunu kimseye söylemeyin’ (Bölüm: 
9, 20-21). Bu yasaklamanın sebebi, öyle sanıyoruz ki, Hz. Isa'nın 

kendi isminin beklenen mesih ile karıştırılmasını istememesiydi. 

Bilindiği gibi, Israiloğullan ötedenberi Mesih'in gelmesini bekliyor¬ 

lardı. Onlara göre mesih kılıcıyla bütün hak düşmanlarını mağlup 

edecekti, işte bunun üzerine Hz. İsa (a.s) bekledikleri Mesih'in ken¬ 

disi olmadığını ve onun kendisinden sonra geleceğini açıklamak zo¬ 

runda kaldı. 
İkinci şüpheye gelince, halen dünyada varolan Barnabas İnci¬ 

linin Latince tercümesinde Rasul-ü Ekrem'in adı gerçekten "Mu- 

hammed" olarak geçmektedir. Fakat kimse bu kitabın hangi diller¬ 

den tercüme üstüne tercüme edilerek Latince'ye kadar geldiğini bil¬ 

miyor. Bamabas İncili nin aslının Süryanice olması kuvvetle muh¬ 

temeldir. Zira, daha evvel de işaret ettiğimiz gibi, Hz. Isa ile havarile¬ 

rinin dili buydu. Kitabın aslı bulunsaydı, onda Hz. Muhammed in 

(s.a) adının nasıl yazıldığını görmemiz mümkün olacaktı. Kanımıza 

göre, daha önce lbn İshâk'ın Yohanna İncili nin tercümesinden bah¬ 

sederken belirttiğimiz gibi, Hz. Isa aslında muhtemelen "Munha- 

manna" sözcüğünü kullanmıştır. Daha sonra bu sözcük muhtelif 

tercümelerde muhtelif şekilde ifade edilmiş olabilir. Daha sonra, 

müjdelenen peygamberin isminin hemen hemen "Muhammed" ma¬ 

nasına geldiğini gören bir mütercim bu ismi yazmış olabilir. Bu se¬ 

beple sadece "Muhammed" isminin açık seçik şekilde yazıldığını gö¬ 

rerek, bütün Bamabas İncili nin bir Müslüman tarafından kaleme 

alındığını iddia etmek yanlış olur. 

Üçüncü noktaya gelince, "Mesih", aslında bir İsrail terimidir, Bu 

terim Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın (a.s) Mesih olduğunu inkar eden 

Yahudileri ikna etmek üzere kullanılmıştır. Yoksa, bu ne Kur'an-ı 

Kerim in terimidir, ne de bu terim Kur an da Israiloğullannm kas- 

dettiği anlamda kullanılmıştır. Bu bakımdan, Rasul-ü Ekrem (s.a) 

hakkında, Hz. İsa (a.s) "Mesih" kelimesini kullanmış ve Kur'an-ı Ke- 
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rim'de bu kelime kullanılmamışsa, bundan Barnabas İncili nde, 

Kur an da olmayan bir şeyin Hz. Peygamber e atfedildiği anlamı çık¬ 

maz. Aslında Beni İsrail'de şöyle bir gelenek vardı. Bir şahıs veya eş¬ 

ya kutsal bir amaç için tahsis edildiği zaman o eşya üstüne ya da 

şahsın başına mukaddes yağ sürülerek takdis edilmiş olurdu, lbra- 

nice'de yağ sürme hareketine “mesh" ve başına yağ sürülene de "me- 

sih" denilirdi. Tapmak ve ibadet yerlerinde bulunan çanak çömlek, 

tabak bardak ve sürahiler aynı şekilde "mesh" edilerek ibadete tah¬ 
sis edilirdi. Kahin ve Rahipler de rahiplik mevkiine getirildiği zaman 

"mesh" (takdis) edilirlerdi. Aynı şekilde hükümdar ve peygamber de 

tac giyerken veya peygamberlik mevkiine yükselirken takdis edilir¬ 

lerdi. Yani İncil açısından lsrailoğullan'mn tarihinde sayısız "mesh" 

olayı ve "Mesih" vuku bulmuştur. Nitekim, Hz. Harun (a.s) bir haber¬ 

ci olarak bir "Mesih 'ti. Aynı şekilde, Hz. Musa haberci ve nebi olarak, 

Talût padişah olarak, Hz. Davud padişah ve peygamber olarak, sa¬ 

dık hükümdar ve kahin olarak ve Hz. llyas bir nebi olarak birer Me¬ 

sih idiler. Daha sonra takdis etmek için illa yağ sürme ananesi de 

kaldırıldı. Aksine, birinin sadece Allah tarafından bir mevkiye veya 

göreve tayin edilmesi, "Mesih" veya takdis edilme anlamına eşit hale 

geldi. Meselâ, I- Hükümdarlar, Bölüm- 19 da Allah'ın, Hz. llyas'a (11- 

liyah), Haz'ayil'i mesh edip Aram (Şam) hükümdarı, Nemsi'nin oğlu¬ 

nu mesh edip İsrail hükümdarı ve Elyasa'yı meshedip kendi yerine 

nebi yapma emri verildiği kaydedilmiştir. Bunlardan hiç birinin ba¬ 

şına yağ sürülmedi. Yalnızca, Allah tarafından bir vazifeye getirildik¬ 

lerini iddia eden lsrailoğullan'mn anlayış ve geleneklerine göre, "Me¬ 

sih" kelimesi sadece Allah tarafından görevlendirilmiş" anlamına ge¬ 

lirdi. Ve Hz. İsa da (a.s) Hz. Muhammed (s.a) için "Mesih" kelimesini 

bu anlamda kullanmıştı. (Mesih kelimesinin Israiloğullannın anla¬ 

dığı anlamının ayrıntılı açıklamalan için bkz: Encydopadea of Bibli- 

cal Literatüre, "Messiah" maddesi). 

9. "Bu apaçık bir sihirdir dediler" Bu ifadede geçen "sihir" kelimesi, 

"büyü" karşılığında değil, "aldatma" anlamında kullanılmıştır. Nite¬ 

kim bu kelime, lugatta da böyle bir kullanıma sahiptir, örneğin "fi¬ 

lan şahıs şu kimseyi aldattı" denilmek istendiğinde bu kelime kulla¬ 

nılır. Yahut "aldatan göz" için de durum aynıdır. Yukarıdaki ifadede 

lsrailoğullan'mn ve Hz. İsa'nın takipçilerinin Hz. İsa'nın haber verdi¬ 

ği o Nebi nin açık alametlerini gördükleri halde onun nübüvvetini bir 

aldatmaca olarak nitelemeleri bahis konusu edilmektedir. 
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7 Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir?10 Ki o İslam'a (Al¬ 
lah'a itaat etmeye) davet olunmuştu.11 Allah zalimler topluluğuna hida¬ 
yet vermez. 

8 Onlar, Allah’ı nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, 
kendi nurunu tamamlayıcıdır; kâfirler hoş görmese bile.12 

9 Peygamberlerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. öyle ki 
onu (hak din olan İslâm'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler 
hoş görmese bile.13 

10 Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti14 size 
haber vereyim mi? 

11 Allah'a ve O’nun Resulüne15 iman ederseniz, mallarınızla ve canla¬ 
rınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer 
bilirseniz.16 

AÇIKLAMA 

10. Yani, Allah'ın gönderdiği peygamberi yalancılıkla suçluyorlar 
ve Allah'ın inzal ettiği kelamı, onun uydurması olarak niteliyorlar. 

11. Yani, hak bir peygamberi iftiracılıkla suçlamak başlı başına bir 
zulümdür. Fakat onlar sadece bununla kalmayıp, o peygamber ken¬ 
dilerini Allah'a kulluğa çağırırken, onlar bu çağrıyı reddedip, O nun 
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davetini engellemek için iftira, yalan, hile ve her çareye başvurmak¬ 
tadırlar. 

12. Burada, sözkonusu ayetin H. 3 te Uhud Savaşı ndan sonra na¬ 
zil olduğuna dikkat edilmelidir. O dönemde İslâm, sadece Medine ile 
sınırlıydı. Ve Müslümanların sayısı da bir kaç bini aşmıyordu. Tüm 
Arapların bu dini yoketmeye kararlı oldukları bir dönemdi. Ve üste¬ 
lik Müslümanlar Uhud Savaşı nda yenilmişler ve kendilerine olan 
güvenleri de sarsılmıştı. Bu yüzden civardaki kabileler de İslâm aley¬ 
hine cesaret bulmuşlardı. İşte bu ahval ve şartlar altında Allah, 
İslâm nurunun sönmeyeceğini ve aksine daha da ışıldayarak tüm 
dünyaya yayılacağını müjdelemiş ve bu müjde aynıyla vuku bul¬ 
muştur. Allah ın dışında o dönemlerde, İslâm’ın geleceğinin ne ola¬ 
cağını kim bilebilirdi? Nitekim beşeri imkanlar ölçüsünde olayı mü¬ 
talaa ettiğimizde, o dönemlerde İslâm nurunun, her yönden esen 
şiddetli rüzgarların söndürebileceği zayıflıkta olduğunu görürüz. 

13. "Müşrikler hoş görmese de..." yani onlar Allah'a ibadet etmeleri¬ 
nin yanısıra, başkalarına da ibadet etmiş ve Allah’ın halis dinine 
karşı başka dinleri de karıştırarak, onu karma bir din edinmişlerdir. 
Bu kimseler, sadece Allah'a kulluk etmeye ve O nun yol göstericiliği 
doğrultusunda hayatlarını düzenlemeye razı olmamışlardır. Onlar 
heva ve heveslerine göre istediklerini ilah edinmekte, istedikleri dü¬ 
şünce ve akideye göre hayatlarım düzenleyip, diledikleri gibi mede¬ 
niyetlerini oluşturmakta ısrar etmişlerdir. Allah'ın Rasulü ise, böyle 
insanlarla uzlaşmaya varması için gönderilmemiştir. O nun gönde¬ 
rilme sebebi, Hak dini Allah'ın yol göstericiliğinde hayatın her kesi¬ 
minde hakim kılmaktır. Ve O bu görevini her halükârda ifa edecek¬ 
tir. Kafir müşrikler onu kabul etseler de, etmeseler de, tüm güçleriy¬ 
le karşı koysalar da, Rasul (s.a) muhakkak misyonunu tamamlaya¬ 
caktır. Bu meydan okuma (tehaddi), önceden Kur an da biri Tevbe: 
33, diğeri Fetih: 28'de olmak üzere ilâ kez daha yapılmıştır. Bu ayet¬ 
te ise üçüncü kez tekrarlanmaktadır, (izah için bkz. Tevbe an: 32, 
Feth an: 51) 

14. ’Ticaret" kişinin mal, vakit, emek, zihin ve yeteneklerini ortaya 
koyarak kâr elde etmesidir kısaca. Bu bakımdan iman ve Allah yo¬ 
lunda cihad etmek, ticarete benzetilmiştir. Yani, "Eneıjinizi, zihnî ve 
bedenî tüm yeteneklerinizi bu yolda sarfedin ki gerçek kân elde ede- 
bilesiniz." Buradaki "kâr" daha sonraki cümlede belirtilmiştir. Ayn- 
ca bu husus Tevbe: 111 de diğer bir yönüyle ele alınmıştır. (Bkz. Tev¬ 
be an: 106) 

15. Müminlere hitaben "iman edin" denildiğinde, bu, "ihlaslı mü¬ 
minler gibi davranın, sözde kalmayın ve imanınız için her türlü feda¬ 
karlığı yapmaya hazır olun" anlamında bir emirdir. 

16. Yani, "Bu ticaret, sizin dünyadaki diğer ticaretinizden daha ha¬ 
yırlıdır." 
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12 O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan 

cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte "bü¬ 
yük mutluluk ve kurtuluş' budur.17 

13 Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var; Allah'tan 'yardım ve za¬ 
fer (nusret)' ve yakın bir fetih.18 Mü'minleri müjdele. 

14 Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun; Meryem oğlu İsa'nın 
havarilere:19 "Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" de¬ 
mesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın yardımcıları20 bizleriz." 
Böylece İsrailoğullanndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da küf- 
retmişti. Sonunda biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, 
onlar da üstün geldiler.21 

AÇIKLAMA 

17. Bu ticaretin asıl kânnı, ahiretin sonsuz hayatında elde edecek¬ 
siniz: a) Allah'ın azabından korunacaksınız, b) Günahlarınız affedi¬ 
lecektir, c) Allah'ın sonsuz nimetlerinin bulunduğu cennete girecek¬ 
siniz. 

18. Dünyadaki başan ve zafer Allah'ın büyük bir nimetidir. Fakat 
bir mümin için önemli olan burada değil, öbür dünyada başarmış ol¬ 
maktır. Bu yüzden dünyadaki (kâr) sonra, ahiretteki sonuç (kâr) ise 
önce zikredilmiştir. 

19. Hz. İsa'nın sahabileri ile ilgili olarak Incil'de genellikle, "şakirt'' 
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talebe" anlamında bir kelime kullanılmış, daha sonra da bu kimse¬ 
lere "Apostles" (rasül-elçi) denilmeye başlanmıştır. 

Bu, Allah ın elçisi anlamında değildir. Hz. İsa, onları Filistin ve 
çevresine tebliğ vazifesiyle göndermiştir. Aynca Yahudiler Hz. Süley¬ 
man'ın (a.s) heykeli için para toplamaya giden kimselere de "rasül" 
(elçi) diyorlardı. Kur an ın kullandığı "Havari" ifadesi ise, daha net ve 
anlaşılırdır. Bu kelime "Hor"dan türemedir ve "beyaz" anlamındadır. 
Nitekim elbise temizleyicisine "havari” denir. Çünkü o elbiseleri te¬ 
mizleyerek onlan beyazlatmaktadır. Yine saf maddelere de "havari" 
denir. Örneğin elekten geçen maddelerin adı havaridir. Aynca "kar¬ 
şılık beklemeyen akradaş, dost" karşılığında da bu kelime kullanılır. 
Ibn Seyyide, "Bir kimseye aşın derecede yardım eden şahsa havari 
denir" demektedir. (Lisariui-Arab) 

20. Bu son safhada. Kur an, insanlan Allah'ın dinine çağıran ve 
O'nun dininin küfre karşı galip gelmesi için uğraşan kimseleri, "Al¬ 
lah'ın yardımcılan" (Ensarullah) olarak nitelemiştir. (Daha önce Ali 
İmran: 52, Hac: 40, Muhammed:7 Hadid: 25 ve Haşr: 84, Muham- 
med an: 12, Hadid an: 47, Aynca Muhammed an: 9’da bu kelime 
başka bir yönüyle izah edilmiştir. Ancak buna rağmen bazı kimsele¬ 
rin zihninde, "Allah herşeye Kadir dir ve tüm mahlukattan müstağ¬ 
nidir. O, kimseye muhtaç değildir ama herkes O na muhtaçtır. O 
halde bir kul Allah a nasıl ve ne şekilde yardım edebilir?" gibi bir soru 
akla gelebilir. Bu sorunun cevabı şöyle verilebilir: 

Bu kimselere, "Ensarullah" (Allah'ın yardımcılan) denmesinin ne¬ 
deni, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bir kimseye muhtaç olmasından 
ötürü değildir. Allah, insanlara dünyada iman-küfür, itaat-isyan 
konusunda seçme hürriyeti vermiştir. O, insanları kendi gücüyle 
mümin ya da kafir olmaya zorlamaz. 

Fakat O, bu gayeyle insanlara yol göstermesi, telkin ve tebliğde 
bulunması için peygamberler göndermiş, kitaplar inzal etmiştir. Bu 
tebliğ ve telkini kendi iradesiyle kabul eden kimse mümindir. Fiilen 
tabi olduğunda da, müslim, kanit ve abiddir. Allah'tan ittika ederek 
yaşarsa muttaki, hayır için yarışırsa muhsin, bununla kalmayarak 
bu tebliğ ve talimi yaymaya, insanlan ıslaha çalışır, küfür ve ftsk ye¬ 
rine sadece Allah'a itaate dayanan bir nizam kurmak için uğraşırsa 
Ensarullah'tır. Allah, yukarıdaki ayette de açıkça beyan ettiği gibi, bu 
kimseleri kendisine yardımcı olanlar şeklinde nitelemiştir. İşte bu 
ifadeyle kastolunan budur. Şayet asıl maksat, Allah a değil, Allah'ın 
dinine yardım etmek olsaydı, "Ensarullah" yerine "Ensaru dinillah", 
"Yensurullah" yerine "Yensuru dinellah" ve "in tensurullah" yerine 
de "İn tensuru dinellah" denilmesi lazım gelirdi. Ancak görüldüğü gi- 
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bi, Allah Teâlâ sürekli olarak bu ifadeyi kullanmış olduğundan, Al¬ 
lah'a yardımın kastedildiği açıkça anlaşılmaktadır. Fakat bunun 
anlamı, bu kimselerin Allah'ın bir ihtiyacını giderdikleri ve Allah’ın 

bizzat kendi gücüyle (cebir) olmayıp, peygamberler ve kitaplar vası¬ 
tasıyla olmasını dilediği bir işe iştirak ettiklerinden ötürü, kendileri¬ 
ne Allah'ın yardımcıları denmiştir. 

21. Mesih'e inanmayanlar ile kastolunan Yahudilerdir. İnananlar 
ise, Hıristiyanlar ve Müslümanlardır. Allah Teâlâ, bu iki taifeyi de, 
Hz. İsa'yı reddedenler üzerine galip kılmıştır. Burada bu hususun 
beyan edilmesinin amacı, Hz. İsa'yı reddedenler üzerine. O na ina¬ 
nanlar nasıl galip gelmişlerse, Hz. Muhammed'i (s.a) reddedenler 
üzerine de O na inananların galip geleceğinin anlatılmak istenmesi¬ 
dir. 

SAF SURESİNİN SONU 
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62 
• 

CUMA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure; adını 9. ayetinden almıştır. Bu surede Cuma namazı ile 
ilgili hükümler beyan edilmiş olmasına rağmen, surede sadece 
Cuma Namazı işlenmiş değildir. Diğer surelerde olduğu gibi bu ad, 

bir alâmettir. 
Nüzul Zamanı: İlk sekiz ayet Hicri 7. yılda ve muhtemelen Hayber 

fethinde yahut ondan bir zaman sonra nazil olmuştur. Buhari, Müs¬ 

lim, Tirmizi, Nesei ve Ibn Cerir; Ebu Hureyre'nin "Biz Rasulullah'm 
huzurunda iken, bu ayetler nazil oldu" dediğini nakleder. Ebu Hu¬ 
reyre'nin ise Hudeybiye Antlaşması ndan sonra, Hayberin fethin¬ 
den önce Müslüman olduğu kesinlikle sabittir. Ibn Hişam'a göre, 
Hayber, Hicri 7. yılda muharrem ayında, Ibn Sa’d'a göreyse Cemazi- 
yul-evvel'de fetholunmuştur. Dolayısıyla Yahudilerin bu son kalesi 

de feth olunduktan sonra Allah'ın onlara hitaben bu ayetleri inzal et¬ 
miş olması ihtimal dahilindedir. Yahut bu ayetler, Hayber in fethin¬ 
den sonra Arabistan’ın kuzeyindeki Yahudi kabilelerin Islâm yöneti¬ 

mine bağlanmasıyla birlikte indirilmiş olabilir. 
Son üç ayet, hicretten kısa bir zaman sonra nazil olmuştur; zira 

Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye geldiğinin 5. günü Cuma Namazı kıl¬ 

dırmış ve bu ayetler Cuma günü namaz esnasında vuku bulan bir 
olay üzerine indirilmiştir. Bu ayetlerde Müslümanlara, toplantılar¬ 
da nasıl davranılması gerektiği hususunda tebliğde bulunulmuş¬ 
tur. 

Konu: Yukarıda da zikredildiği gibi, bu surenin iki ayn bölümü, 
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iki ayn dönemde nazil olmuştur. Bu bakımdan konulan ve muha- 
taplan da farklıdır. Ancak bir münasebet dolayısıyla bu iki bölüm bir 
araya getirilmiştir. Bu münasebeti anlayabilmek için, her iki bölü¬ 
mü de ayn ayn ele almak daha uygun olur. 

Cuma Suresi nin ilk sekiz ayeti nazil olduğunda. İslâm davetini 
önlemek için, Yahudilerin sarfettikleri tüm çabalar, geçen 6 yıl süre¬ 
since başansız olmuştu. Başlangıçta Medine’deki üç güçlü Yahudi 
kabilesi (Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir) Hz. Peygamber e 
(s.a) tüm güçleriyle karşı koymuşlar ve sonuçta kabilelerden biri ta¬ 
mamen yok olurken, diğer ikisi ülkelerini terketmek zorunda kal¬ 
mışlardır. Daha sonra ise, Yahudiler diğer Arap kabilelerini kışkırta¬ 
rak onlan Medine'ye saldırmalan için teşvik ederler. Ancak bu sefer 
onların hepsi Ahzab Savaşı nda bozguna uğrarlar. Geriye, Medi¬ 
ne’den sürülen çok sayıdaki Yahudinin de toplandığı en büyük kale¬ 
leri Hayber kalmıştı. Bu ayetler nazil olduğunda, onlar da fazla karşı 
koymadan teslim olmuşlar ve bizzat kendi başvurulan üzerine 
Müslümanlann zimmetinde orada kalmayı kabul etmişlerdir. Bu 
son yenilgiden sonra, Arabistan'daki Yahudi gücü tamamen orta¬ 
dan kaldırılmış ve Vadi'l-Kura, Fedek, Teyme, Tebuk hepsi de arka 
arkaya teslim alınmıştır, öyle ki, Islâm'ın admı bile duymak isteme¬ 
yen o Yahudiler, İslâm'ın zimmeti altına girmek zorunda kalmışlar¬ 
dır. Böyle bir atmosferde Allah Teâlâ bu sureyle, onlara bir kez daha 
seslendi ve bu muhtemelen Kuran da zikredilen, Yahudilere yapıl¬ 
mış son hitaptı. Bu hitabede üç nokta vurgulanmıştır: 

a) Sizler bu peygamberi, kendi kavminize değil, tahkir ederek 
ummı" dediğiniz başka bir kavme mensup olduğu için reddediyor¬ 

sunuz. Peygamberin sizin kavminizden olma zorunluluğu batıl bir 
düşünceden başka bir şey değildir. Yine kavminize mensup olmayan 
ve peygamberlik iddiasında bulunan bir kimsenin ancak bir yalancı 
olabileceği şeklindeki düşünce de sizin vehminizdir. Çünkü "nübüv¬ 
vet" şerefinin sadece kendi soyunuzun tekelinde olduğunu kabul 
ediyor ve Ümmîler arasında hiçbir zaman bir peygamberin gelmeye¬ 
ceğini sanıyorsunuz. Oysa Allah o ümmiler arasından bir peygam¬ 
ber çıkarmıştır. O peygamber ki gözlerinizin önünde sizlere "mesaj" 
tebliğ etmekte, insanları tezkiye edip, sapıklıktan kurtararak, onla¬ 
ra doğru yolu göstermektedir. Bu, Allah'ın bir lütfudur ve O dilediği¬ 
ni "peygamberlik" ile şereflendirilir. Sizlere, istediğiniz bir kimseye 
peygamberliğin verilmesi veyahut istemediğiniz kimsenin peygam¬ 
berlikten mahrum olması gibi bir lütufta bulunulmamıştır. 

b) Sizler Tevrat'ı yüklenen kimseler olmanıza rağmen, onun kıy¬ 
metini bilemediniz ve sorumluluğunuzu yerine getiremediniz. Sizler 
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tıpkı kitaplar yüklendiği halde, o kitaplarda neler yazdığını bilmeyen 
merkeplere benziyorsunuz. Hatta sizlerin durumu merkepten de kö¬ 
tüdür. Çünkü merkep şuur sahibi olmadığı gibi, "anlamak" şeklinde 
bir mükellefiyeti de yoktur. Oysa sizlere şuur verildiği halde, sîzler 
Allah'ın kitabını taşımanın sorumluluğundan kaçmakla kalmıyor, 
O’nun ayetlerini bile bile yalanlıyorsunuz. Üstelik buna rağmen, 

kendinizi Allah ın sevgili kullan olarak kabul ediyor, "nübüvvet" ni¬ 
metinin sadece size mahsus bir hak olduğunu ve aynca ne yaparsa¬ 
nız yapın, Allah’ın gönderdiği mesajın sorumluluğunu yerine geti 

rin-getirmeyin, yine de Allah Teâlâ'nın sizin isteğinize uyarak, mesa¬ 
jını sîzlerden başkasına yüklemeyeceğini sanıyorsunuz. 

c) Sizler, gerçekten Allah'ın sevgili kullan olsaydınız ve gerçekten 

Allah indinde büyük izzet ve ikrama mazhar olacağınıza inansaydı- 
nız eğer, ölümden bu derece korkmamanız gerekirdi. Ancak sizler 
sırf ölüm korkusuyla dalâlet içinde yaşamayı kabul edip, bu yüzden 
geçen birkaç sene içerisinde sürekli yenilgiyi tercih ettiniz. Sizlerin 

bu hali bile, yaptıklannızın doğru olmadığını bildiğinize tek başına 
delildir. Sizler, bu halinizle Allah'ın huzuruna gittiğinizde, orada bu 

dünyadakinden daha zelil olacağınızı pekâlâ biliyorsunuz. 
Bu sure, birinci bölümle, ondan birkaç sene önce nazil olan ikinci 

bölümün bir araya getirilmesiyle teşekkül etmiştir. Yahudilerin 
Sebt'ine (Cumartesi gününe) karşılık, Müslümanlara Cuma nın ba¬ 
ğışlanması nedeniyle, bu iki bölüm bir araya getirilmiş olabilir. Bu¬ 
rada Müslümanlar, Yahudilerin sebfe karşı takındıkları tavır gibi 

Cumaya bir tavır takınmamaları konusunda uyarılıyorlar. Bu ayet¬ 
ler, Medine’de bir Cuma namazı vaktinde Mescid i Nebevi deki 
Müslümanları ticari bir kafilenin gelmesi üzerine davul sesini du¬ 

yup, 12 kişi dışında hepsinin, gelen kafileye koşması üzerine nazil 

olmuştur. 
Oysa onlar kafileye koştukları esnada, Hz. Peygamber hutbe irad 

etmekteydi. Bu sebepten dolayı bu ayetler Cuma vaktinde (ezandan 
sonra) her türlü meşguliyeti ve alışverişi haram kılmıştır. 
Müslümanların Cuma vaktinde her türlü meşguliyeti bırakarak Al¬ 
lah'ın zikrine koşmalan gerekmektedir. Ancak namaz bittikten son¬ 
ra, kendi işlerine dönüp, nzık aramak için yeryüzüne yayılabilirler. 
Bu bölüm Cuma hükümleri hakkında müstakil bir sure olabilirdi. 
Ama Yahudilerin Sebt gününü ihlal etmeleri nedeniyle uğradıkları 
kötü azabın kendi başlarına gelmemesi için Müslümanların uyarıl¬ 
dıkları diğer bölüm ile biraraya getirilmiştir. Bana göre bu iki bölü¬ 
mün biraraya getirilme nedeni işte budur. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde olanların tümü. Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim 
olan Allah'ı teşbih etmektedir.1 

2 O, ümmiler2 içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, 
onlan anndınp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti3 öğreten bir pey¬ 
gamberi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sa¬ 
pıklık içinde idiler.4 

3 Ve onlardan henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış bulunan5 diğer¬ 
lerine de (peygamber gönderilmiştir); O (Allah), üstün ve güçlü olandır, 
hüküm ve hikmet sahibidir.6 

AÇIKLAMA 

1. izah için bkz. Hadid an: 1-2, Haşr an: 36-37, 41. Daha sonraki 
konu ile bu ayetler arasında çok yakın bir ilgi vardır. Yahudiler, Hz. 
Peygamber in şahsiyetini, davranışlarını ve Hz. Musa'nın (a. s) Tev¬ 
rat'ta müjdeliyerek bildirdiği özellikleri -ki bu özellikler Hz. Peygam¬ 
ber e tıpa tıp uyuyordu- bilmelerine rağmen Hz. Peygamber e iman 
etmeyi reddediyorlardı. Aynca açıkça "Yahudi olmayan bir kimseye 
Allah'tan vahiy gelse dahi inanmayız" diyorlardı, ileride gelecek ayet¬ 
lerde Yahudilerin bu tutumu açık bir şekilde kınanmış ve bu yüzden 
girişte şu cümle kullanılmıştır: "Yerde ve gökte (kainatta) olanların 
hepsi Allah’ı teşbih etmektedir." Yani kainattaki her zerre, Yahudile¬ 
rin kendisine atfettiği her türlü noksanlıktan Allah'ın münezzeh ol- 
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duğuna şahitlik etmektedir. Yahudiler, kendilerinin Allah katında 
herkesten daha makbul kullar olduklarını ve Allah’ın kendilerine 
özel bir sevgi beslediğini sanmaktadırlar. Oysa Allah tüm mahluka- 
tma aynı seviyede muamele eder. O nun adalet. Rububiyet ve rah¬ 
meti herkes için müsavidir. O hiçbir kavim ve ırk, ne yaparlarsa yap¬ 
sınlar kendilerine nimetlerini lutfetmeye devam edecek şekilde öyle 
bir sevgi beslemez. Aynca hiçbir soy ve kavme, iyi özelliklere sahip 
oldukları halde dahi, onlan lütfundan mahrum bırakacak derecede 
düşmanlık da beslemez. Daha sonra Allah ın "Melik" oldıığn buyu- 
rulmuştur. Yani dünyadaki hiçbir güç O nun yetkilerini kısıtlaya- 
maz. Sizler O nun köle ve tebaasısmız. istediğiniz bir kimseye pey¬ 
gamberlik verileceğine dair bir yetki size ne zaman verildi? O 
"Kuddûs"tür. Yani O. herşeyden münezzehtir ve O nun kararlarında 
herhangi bir hata ve yanılgı ihtimali imkan haricidir. Bu vehimler, 
sizlerin kendi idrak eksikliğinizin bir sonucudur. Sonra Allah ın, biri 
"Aziz" (Hiç kimse O nu mağlup edemez), diğeri "Hakim" fTüm takdiri 
hikmete dayanır ve hiç kimse O nun takdirine karşı koyamaz) olmak 
üzere iki sıfatı zikredilmiştir. 

2."Ümmî" ifadesi burada, Yahudi literatürüne göre kullanılmıştır 
ve bu kullanımda gizli bir alay sözkonusudur. Yani Yahudilere şöyle 
denilmektedir: "Sizler Araplara hakaret amacıyla "Ümmî" diyor ve 
güya kendinizle mukayese ederek onlan hakir görüyorsunuz. Ancak 
Aziz ve Hakim olan Allah, onlar arasından bir peygamber çıkarmış¬ 
tır. O peygamber kendiliğinden gelmemiş, bilakis kainatın sahibi Al¬ 
lah tarafından gönderilmiştir. O Allah ki Aziz dir, Hakim dir. O na 
karşı koymaya çakşırsanız, kendinize zarar vermiş olur. O na hiçbir 
şey yapamazsınız." 

Kur an da "Ümmî1’ kelimesi pekçok yerde geçer. Ancak her yerde 
aynı anlamda olmayıp muhtelif anlamlarda kullanılmıştır. Bazı yer¬ 
lerde Ehl-i Kitab ın zıddı mukabilinde. "Kitab sahibi olmayanlar "a 
atfen kullanılır, örneğin, "Kendilerine Kitap verilenlere ve Ümmilere 
de ki: Siz de Islâm oldunuz mu7" (Al-i Imran: 20 ) Burada bahsi geçen 
Ümmiler, Yahudi ve Hıristiyanlardan ayn bir topluluktur. Bazı yerdç 
ise kendilerine nazil olan Kitab ı bilmeyen ve Kitap tan cahil olanlar 
için kullanılır. "Onların (Yahudilerin) içinde birde Ümmiler vardır ki, 
Kitab ı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntulardır" (Bakara: 
78). Bazı yerlerde ise Yahudilerin bizzat kullandıkları anlamda, yani 
Yahudi olmayanlar için kullanılmıştır: "Kitap ehlinden öylesi vardır 
ki, ona yüklerle emanet bıraksan onu sana öder. Onlardan öylesi de 
vardır ki, ona bir dinar versen, devamlı olarak başına dikilmeden 
onu sana ödemez. "Ümmilere karşı bize bir sorumluluk yoktur" de- 
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dikleri için böyle yapıyorlar ve Allah a karşı bile bile yalan söylüyor¬ 
lar (Ali tmran: 75). İşte bu anlam, sözkonusu ayetteki kullanımla, 
aynıdır. Bu anlam, İbranice’de "Goyim" kelimesinin müteradifidir. 
Kitab-ı Mukaddes in İngilizce çevirilerinde bu kelime "centile" ile (İs¬ 
railli olmayan) karşılanmaktadır. 

Yahudilerin kullandıkları bu kavram ile ilgili yaptığımız açıkla¬ 
malar yeterli değildir. Çünkü "Goyim" kelimesi lbranice'de "kavim¬ 
ler" anlamında da kullanılmıştır. Ancak Yahudiler bir süre sonra bu 
kelimeyi sadece kendileri dışındaki kavimler için kullanırlarken, za¬ 
manla bunu diğer kavimlere atfen gayri medenî, dinsiz, soysuz ve ze¬ 
lil anlamında sarfetmeye başlamışlardır, öyle ki Yunanlıların kendi¬ 
leri dışındaki kavimler için kullandıkları, "Barbar" kelimesine yükle¬ 
dikleri nefret ve aşağılama manasından daha ağırını, Yahudiler "Go¬ 
yim" kelimesine yüklemişlerdir. Yahudi literatüründe "Goyim'' keli¬ 
mesinin vasfettiği kitle, o derece nefret edilecek bir şeydir ki, Yahudi¬ 
ler onların insan yerine bile konmayacağı, onlarla yolculuk yapılma¬ 
yacağı hatta Goyim'e mensup birinin boğulması durumunda, onun 
kurtarılmaya dahi değmeyeceği düşüncesindedirler. Aynca Yahudi¬ 
ler, gelmesi beklenen Mesih'in Goyim'e mensup herkesi helak edece¬ 
ğine inanırlar (İzah için bkz. Al-i lmran an: 64) 

3. Kuran'da Hz. Peygamberin (s.a) bu özelliği 4 yerde geçmekte¬ 
dir. Ve bu özelliğin vurgulandığı her mevkide maksat farklıdır. 

a) Bakara: 129’da Araplara musibet ve felaket olarak değerlendir¬ 
dikleri Hz. Peygamberin (s.a) aslında kendileri için büyük bir nimet 
olduğu, nitekim Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in onun, zürriyetlerine 
gönderilmesi dileğinde bulundukları, bildirilmektedir. 

b) Bakara: 131'de ise, Müslümanlann, Allah'ın Hz. Peygamberi gön¬ 
dermekle kendilerine ne kadar büyük bir lütufta bulunduğunu an¬ 
lamaları ve böylece onun kıymetini bilip bu nimetten tam anlamıyla 
istifade etmeleri istenmiştir. 

c) Al-i İmran: 164'de münafıklara ve zayıf imanlı kimselere, Allah'ın 
kendilerine ihsan ettiği böylesine bir nimetin kadrini bilemedikleri 
için ne kadar akılsız oldukları hatırlatılmaktadır. 

d) Aynı özellik 4. kez ve bu surede vurgulanarak Yahudilere şöyle ses- 
lenilmiştir: "Hz. Muhammed'in davranışları bizzat ortaya koyduğu 
kadar, sîzler de onun bir peygamber olduğunu açıkça görmektesi¬ 
niz. O'nun size okuduğu ayetlerin uslûbu, keyfiyet ve lisanı apaçık 
olarak, okuduklarının Allah'ın ayetleri olduğuna delalet etmektedir. 
O başkalarının hayatını ıslah etmekte, ahlak, adet ve münasebetle¬ 
rini temizlemekte ve onları yüksek bir ahlak ile donatmaktadır. Bu 
ameliyeyi daha önceki peygamberler de, kendi ümmetlerine yapmış¬ 
lardır. Aynca Hz. Peygamber (s.a) sizlere sadece o ayetleri okumakla 
kalmamakta yanısıra, Allah'ın Kitabı nın bildirdiği ölçülere göre, 
hayatmı düzenleyip bunu sizlerin önüne bir örnek olarak koymakta¬ 
dır. Sizlere öyle bir hikmete dayalı mesaj sunmaktadır ki, peygam- 
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herlerin dışında hiç kimse bu mesajı sunamaz. O nun hayat tarzı, 
peygamberlere has bir özellik taşır ve insanlar peygamberleri bu 
özellikleri ile tanırlar. O halde bu ne inattır ki, hayatı apaçık gözler 
önünde olan bu peygamberi, Allah sizin kavminizden değil de, "Üm- 
mi" dediğiniz bir kavimden seçtiği için reddediyorsunuz. 

4. Bu, Yahudilerin gözleri önünde açıkça sergilenen, Hz. Peygam¬ 
berin risaletinin bir başka ispatıdır. Çünkü Yahudiler, asırlardır 
Arabistan topraklarında yaşıyorlar ve Araplar ın dinî, ahlakî, sosyal 
ve kültürel hayatlannı yakından biliyorlardı. Yahudiler onların İs¬ 
lam dan önceki hayatlarını çok iyi bildikleri gibi aynca Hz. Muham- 
med in önderliğinde değişen bu toplumun çizdiği grafiği de açıkça 
müşahade ediyorlardı. Bu nedenden ötürü, onlara şöyle denilmek¬ 
tedir: "Araplar ın İslâm öncesi hayadan size gizli değildir. Onlann 
Islâm geldikten sonra nasıl bir hayat tarzı sürdüklerini gördüğünüz 
gibi, aynca aynı toplumda Müslüman olmayan kimseleri de görü¬ 
yorsunuz. Böylesine büyük bir devrimi bir âmâ dahi fark edebilir¬ 
ken, bu devrimi ancak bir peygamberin yapabileceği gerçeği, sizleri 
inandırabilmek için yeterli değil midir? Üstelik bu devrim önceki 
peygamberlerin yaptıklan değişimlerden daha bariz iken... 

5. Yani, Hz. Peygamber in risalet görevi sadece Araplar ile sınırlan¬ 
mış değildir. Bu, henüz İslâm'ı kabul etmemiş tüm toplum ve nesil¬ 
ler için geçerlidir. Ayette geçen "minhum" (onlardan) ifadesi iki şekil¬ 
de de anlaşılabilir. Birincisi, Ümmilerden, yani Yahudi olmayanlar¬ 
dan. İkincisi, Hz. Peygambere inandıkları halde, henüz ona katılma¬ 
mış, ama bir süre sonra katılacak olanlardan. Bu takdirde, ayetin 
anlamı, "Rasulullah’ın risaleti kıyamete değin sürecektir" şeklinde 
olur. Kur an ın diğer yerlerinde de, bu hususa açıklık getirilmiştir. 
Bkz. En am: 19, A raf: 158, Enbiya: 107, Furkan: î, Sebe: 28 ve ayn¬ 
ca Sebe an: 47. 

6. Yani, böylesine yüce bir peygamberi, ümmi bir toplumdan gön¬ 
dermiş olması, kudret ve hikmet sahibi olan Allah'ın bir lütfudur. Bu 
peygamberin büyük bir inkılabı hazırlayan öğretisi tüm insanlığı 
kapsamakta ve insanlan birleştirip tek ümmet haline getirebilecek, 
aynca kıyamete değin geçerliliğini yitirmeyecek ebedî ilkelere da¬ 
yanmaktadır. Yeryüzündeki hiçbir sahtekânn, böylesine bir inkılabı 
gerçekleştirebilecek seviyeye gelmesi mümkün değildir. Üstelik, de 
ğil ilkel Arap toplumu, gelişmiş ve medenî toplumlardaki dahiler bi¬ 
le, bir toplumu tümüyle değiştirip, umumî bir esas üzerinde onlan 
toplayabilecek, tüm insanlığı tek ümmet haline getirebilecek bir il¬ 
keyi ve kıyamete kadar geçerli evrensel bir medeniyetin üzerinde 
yükseleceği bir dini insanlara sunabilecek bir varlık gösteremezler. 
Bu ancak Allah'ın bir mucizesidir. O hikmeti mucibince dilediği kim¬ 
seyi, dilediği ülke ve kavimden risalet vazifesi için seçer. Akılsızlar 
bu gerçeği kabul etseler de etmeseler de!... 
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4 Bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan)dır. Allah, büyük 
fazl sahibidir. 

5 Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamla¬ 
rı, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların7 durumu, 
koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin8 durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini 
yalan saymakta olan kavmin durumu ne kadar kötüdür.9 Allah, zalim 
olan bir kavmi hidayete erdirmez. 

6 De ki: "Ey Yahudi olanlar,10 eğer siz, (bütün) insanlardan ayn olarak 
yalnızca sîzlerin gerçekten Allah’ın velileri11 (dost ve sevgili kulları) ol¬ 
duğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru 
sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın)."12 

AÇIKLAMA 

7. Bu cümle biri umumi, diğeri hususi iki anlamı birden tazam- 
mun eder. Umumi anlamı şu şekildedir: "Kendilerine Tevrat verilme¬ 
sine ve ona göre amel etmekle sorumlu tutulmalarına rağmen, bu 

sorumluluklarının bilincinde olmamış ve bunu yerine getirmemiş¬ 
lerdir." Hususi anlamı ise şöyledin 'Tevrat” yüklenmiş kimseler ol¬ 
maları nedeniyle, Hz. Peygamber e herkesten önce uymalıydılar. 

Çünkü Tevrat'ta açıkça Hz. Peygamber in geleceği müjdesi verilmiş¬ 
tir. Ancak buna rağmen Yahudiler, Tevrat'ın mesajına aldırmaksı- 
zın, Hz. Peygamber e herkesten daha fazla karşı çıkmışlardır. 

8. Yani, üpkı ne taşıdığını bilmeyen üzerine kitaplar yüklü mer¬ 
kep gibidirler. Yahudiler de, adeta bir merkep gibi Tevrat'ı yüklen- 
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mişlerdir ve o kitabın kendilerine ne tür sorumluluklar tevdi ettiğini 

bilmemektedirler. 

9. Yani onların durumu merkepten daha beterdir; zira merkep 

kendisine şuur verilmediği için mazurdur. Ancak onlara şuur veril¬ 

diği gibi ayrıca Tevrat'ı okuyor ve anlıyorlar. Fakat buna rağmen, yi¬ 

ne de bu öğretiyi uygulamaktan kaçınmakta ve Hz. Peygamber i (s.a) 

bile bile reddetmektedirler. Oysa bu peygamberler. Tevrat'a göre hak 

bir peygamberdir, aynca Tevrat'ı anlamadıkları şeklindeki iddiaları 

da mazeret değildir, aksine onu anlıyor ama Allah'ın ayetlerini bile 

bile yalanlıyorlar. 

10. Burada. "Ey Yahudiler!" şeklinde hitap edilmeyip, "Ey kendisine 

Yahudi diyenler!" yahut "Ey Yahudilik iddiasında bulunanlar!" denme¬ 

si oldukça dikkate değerdir. Bunun sebebi. Hz. Musa'nın (a.s) tebliğ 

etitği dinin de O ndan önceki peygamberlerin getirdikleri dinin de 

adının İslâm olmasıdır. O peygamberlerden hiçbiri Yahudi değildi ve 

daha o dönemlerde Yahudilik doğmamıştı bile. Bu din. daha sonra¬ 

ları bu isim ile tanınmaya başlanmış ve Hz. Yakub'un (a.s) dördüncü 

oğlu Yahuda'ya nisbet edilmiştir. Hz. Süleyman'dan (a.s) sonra lsra- 

iloğullan ikiye bölündüğünde, sülaleden birinin saltanatı ’Yahuda" 

ismi ile meşhur olmuştur, lsrailoğullan'nın diğer kabileleri ise, "Se- 

mema Devleti" adını almışlardır. Daha sonraları Asur'lulann bu 

devleti yerle bir etmeleri sonucunda oradaki İsrail kabilelerinden ve 

devletin kurucularından hiçbir eser kalmamıştır. Onlardan geriye 

sadece Yahuda ve Bünyamin'in nesli kaldığından ve bunlar arasın¬ 

da Yahuda'nın nesli çoğunluğu teşkil ettiğinden Israiloğullan'na 

"Yahuda" denmiştir. Bu neslin içinden Kahinler, Rab iler (alimler), 

Ahbarlar kendi doktrinlerini, eğilimlerini, adet ve inançlarım, asırlar 

boyunca dini bir iskelet haline getirip bunu "Yahudilik" diye adlan¬ 

dırmışlardır. 

Bu oluşum M.Ö. 4. yüzyıl ile M.S. 5. yüzyıl arasında teşekkül et¬ 

miştir. Bu akide içine, peygamberlerin getirdiği bir takım ilahi ilkele¬ 

rin sokulması ihmal edilmemiş ama bunlar dahi değiştirilmiştir. İşte 

bu sebeplerden dolayı. Kur an ın birçok yerinde onlara "Kendilerine 

Yahudi diyenler ", şeklinde hitap edilmiştir. Yani "Ey kendiliğinden 

Yahudiliği icad edenler!" Bu kitleye sadece Israiloğullan değil, ısrailo- 

ğullan'ndan olmadığı halde Yahudiliği seçenler de dahil edilmiştir. 

Kur an da nerede Israiloğullan'na hitap edilmişse, Ya Beni İsrail” 

denmiş, nerede de Yahudiliğe intisap edenlere sdslenilmişse, ' Ey Ya¬ 

hudi olanlar!" denmiştir. 

11. Kuran ın birçok yerinde, onların bu iddialannın aynntılan ve¬ 

rilmiştir. Yahudilerin dışında kimse cennete giremiyecek dediler." 
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(Bakara: 111) "Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacak¬ 

tır." (Bakara: 80, Ali İmran: 24) "Biz Allah'ın oğullan ve sevgilileriyiz 

dediler" (Maide: 18), Bu iddialar, Yahudilerin kendi kitaplannda da 

bulunmaktadır. Tüm dünyada onların kendilerini Allah'ın seçkin 

kullan kabul ettikleri, Allah ile aralannda özel bir yalanlık olduğunu 

ve Allah'ın onları diğer insanlardan üstün tuttuğunu zannettikleri 

bilinmektedir. 

12. Yahudilere bu teklif, bununla birlikte Kur an da ikinci kez ya¬ 
pılmış olmaktadır. Daha önce Bakara: 94-96'da şöyle buyurulmuş- 

tur. "De ki; Eğer gerçekten Allah katında ahiret yurdu kimsenin de¬ 

ğil, yalnız sizin ise, sözünüzde doğru iseniz haydi ölümü temenni 

edin. Fakat ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı ölümü asla 

istemezler. Allah zalimleri bilir. Onlan, insanların hayata en düşkü¬ 

nü, müşriklerden daha tutkunu bulacaksın; herbiri ister ki bin yıl 

yaşatılsın. Oysa yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değil. Allah 

ne yaptıklarını görüyor" Aynı teklif burada da tekrarlanmıştır. An¬ 

cak bu, sadece bir tekrardan ibaret değildir. Çünkü Bakara Sure¬ 

sindeki ayet, Yahudilerle Müslümanlar arasında henüz bir savaş 

patlak vermezden önce, onların karakter yapılarını teşhir etmek 

amacıyla nazil olmuştur. Bahis konusu ayet ise, (Yahudilerle yapı¬ 

lan savaşlann sonucunda, onların yaşamak konusunda ne kadar 

hırslı oldukları ve ne pahasına olursa olsun her şart altında yaşama¬ 

yı istedikleri bizzat denenerek müşahade edildikten sonra nazil ol¬ 

muştur. örneğin, Medine ve Hayber'deki Yahudi gücü Müslüman- 

lardan hiç de az değildi. Bilakis onların imkanları Müslümanlann- 

kinden fazlaydı bile. Aynca Arap müşrikleri ve Medine'deki münafık¬ 

lar onlan destekliyorlardı ve hepsi de Müslümanlan ortadan kaldır¬ 

maya kararlıydılar. Fakat şartlar eşit olmamasına rağmen, yine de 

Müslümanlar galip geldi ve Yahudiler yenildi. Zira Müslümanlar 

ölüm korkusu taşımaksızın, Allah yolunda şehadeti arzulayarak, 

seve seve canlarını ortaya koymuşlardı. Onlar kalplerinin derinliğin¬ 

de, Allah yolunda cihad ettiklerine ve bu yolda şehadetin cennet ile 

ödüllendirileceğine yakinen inanıyorlardı. Yahudiler ise tam aksine 

hiçbir şey adına canlarım ortaya koyma yanlısı değillerdi. Öyle ki> Al¬ 

lah yolunda, kavimleri, kendi mal, can, şeref, namus vs. için dahi sa¬ 

vaşabilecek cesaretleri yoktu. Onlar, her türlü şart altında yaşama 

arzusu içindeydiler. Dolayısıyla bu zaafları, kendilerini korkak in¬ 

sanlar haline getirmiştir. 



Cüz : 28 TEFHIMU’L KUR AN 303 

7 Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla13 bunu hiç bir 
zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir. 

8 De ki: "Hiç tartışmasız sizin kendisinden kaçmakta bulunduğunuz 
ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahe¬ 
de edilebileni de bilen (Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yapmakta 
olduklarınızı haber verecektir." 

9 Ey iman edenler. Cuma günü14 namaz için çağn yapıldığı zaman, he¬ 
men Allah'ı zikretmeğe koşun ve alış-verişi bırakın.15 Eğer bilirseniz, bu 
sizin için daha hayırlıdır. 

AÇIKLAMA 

İ3. Başka bir ifadeyle, onlann ölümden kaçışları sürpriz olmamış¬ 
tır. Onlar tüm iddialarına rağmen vicdanlarının derinliğinde, Allah'a 
ve dinine karşı nasıl bir tavır takındıklarını ve ahirette mükafatları¬ 
nın ne olacağını biliyorlardı. İşte bu yüzden Allah'ın huzurunda bu¬ 
lunmaktan kaçmaktadırlar. 

14. Bu cümle içinde, özellikle üç husus dikkate değerdir. Birincisi, 

Namaz için çağn yapılmaktadır. İkincisi, Cuma gününe mahsusen 
bir namaz kılınmaktadır. Üçüncüsü, Cuma günü namaz için çağn 
yapılmasıyla ilgili olarak, ilk kez emir veriliyormuş gibi bir ifade kul¬ 
lanılmamıştır. Bilakis, siyak ve sibaktan anlaşılmaktadır ki, nama¬ 
za çağn ve Cuma gününe mahsusen namaz daha önceden ifa edile- 
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gelmektedir. Ancak yanlış olan. Müslümanlar Cuma günü namaza 
çağırıldıklarında gevşek davranmaları ve alışverişlerine devam et¬ 
meleriydi. Dolayısıyla Allah Teâlâ bu ayeti. Müslümanların ezan 
okunurken Cuma namazının önemini kavramaları ve bunun farz ol¬ 
duğunu idrak ederek namaza koşmaları için inzal etmiştir. Bu üç 
husus üzerinde derinlemesine düşünüldüğünde, Hz. Peygamber in 

(s.a) emirlerinin. Kur an da belirtilmemiş olsa da Kur an da belirtil¬ 
miş gibi itaati gerektirdiği gerçeği ortaya çıkar. Ayette kastolunan 

namaza çağn (ezan), günümüzde 5 vakit tüm dünyada camilerden 
yükselen ezandır. Ancak Kur an ın hiçbir yerinde, namaz için ezan 
okunması ya da başka türlü bir çağn yapılması ile ilgili olarak, her¬ 
hangi bir emir yer almamıştır. Bu Hz. Peygamberin koyduğu bir ku¬ 

raldır ve bu kural Kuran-ı Kerim de iki yerde teyid edilmiştir. Birin¬ 

cisi, söz konusu ayet, diğeri ise Maide Suresi nin 58. ayetidir. Aynca 
tüm Müslümanların halen kılmakta olduğu Cuma,gününe mahsü¬ 

sen kılman namazın vakti ve şekli ile ilgili de. Kur an da bir bilgi mev¬ 
cut değildir. Bu namaz da Hz. Peygamber in bildirdiği gibi kılınmak¬ 
tadır. Kuranın bu ayeti ise, sadece onun önemini vurgulamaktadır. 
Bu gerçek, "Şer'î hükümler sadece Kur'an'da beyan edilmiştir" diyen 
kimsenin sadece sünnet'i değil aynı zamanda Kur'an'ı inkar etmiş oldu¬ 

ğunun açık bir delilidir. 
Daha ileri gitmeden önce, burada Cuma ile ilgili birtakım mesele¬ 

leri açıklamakta yarar var. 
Cuma, aslmda İslâmî bir kavramdır. Çünkü Cahiliyye döneminde 

Araplar bu güne "Yevm'ul-Arube" diyorlardı. Müslümanlar araların¬ 
da, bir toplantı günü kararlaştırdıklarında bu günü seçmiş ve onu 
"Cuma günü" diye adlandırmışlardır. Tarihçiler ise, daha önceden 

Kah bin Luvî veya Kusay bin Kilabın bu güne mahsusen, ■'Cuma ' is¬ 
mini kullandıkları görüşündedirler. Çünkü o gün Kureyşliler bir 
araya geliyorlardı. (Feth'ul-Bari) Ancak buna rağmen Araplar, bu 
kadim ismi değiştirmeyip ona Arube günü demekte devam etmişler¬ 
dir. Fakat gerçek değişiklik, Islâm geldikten sonra vuku bulmuş¬ 

tur. 
İslâm'dan önce haftanın bir gününün ibadete ayrılması adeti Ki¬ 

tap Ehli nde vardı. Yahudiler bu günü "Sebt" (Cumartesi) günü olarak 
isimlendirmişlerdir. Çünkü Allah, lsrailoğullan'nı Firavun a kölelik¬ 
ten o gün kurtarmıştır. Hıristiyanlar ise, Yahudilerden farklı olmak 
için, ibadet günü olarak kendilerine "Pazar"ı seçmişlerdir. Oysa bu 
günle ilgili olarak Hz. İsa'nın bir talimatı sözkonusu olmadığı gibi, 
Incil'de de bir kayıt mevcut değildir. Ancak Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın 

çarmıhta can verdikten sonra kabirden, pazar günü göğe çıktığına 
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inandıkları için, kendilerine pazar gününü ibadet günü olarak seç¬ 
mişlerdir. M.S. 321 de Roma İmparatorluğu, bir yasa çıkartarak bu 
günü, resmi tatil ilan etmiştir. İşte İslâm, bu iki toplumdan da kendi¬ 

ni ayırabilmek için Cuma gününü toplu ibadet günü olarak seçmiş¬ 

tir. 
lbn Abbas ve Ebu Mes’ud el-Ensari'nin rivayetlerinden anlaşıldı¬ 

ğına göre. Cuma nın farz oluşu ile ilgili emir, hicretten önce Mek¬ 
ke'de gelmiştir. Fakat o dönemde Mekke'de bu emrin gereği üzerine 
amel etmek mümkün değildir. Çünkü biraraya gelmek suretiyle, 
topluca ibadet etmek imkan hariciydi. Fakat Hz. Peygamber (s.a) 
daha önceden hicret ederek Medine'ye giden Müslümanlara 
Cumayı ikame etmeleri için emir göndermiştir. Böylece ilk Cumayı 
Muhacirlerin başkanı Mus'ab bin Umeyr, 12 Müslüman’a Medine'de 
kıldırmıştır. fTabaranî, Darekutnı) Ka'b bin Malik ve lbn Şirin in ri¬ 
vayetlerine göre. Medine'de Ensardan Müslümanlar kendi başları¬ 

na, haftada birgün topluca ibadet etmeyi kararlaştırmışlardır. Dola¬ 
yısıyla Yahudilerin Cumartesi, Hıristiyanların Pazar günü topluca 
ibadet etmelerine mukabil, onlar Cuma gününü seçmişlerdir. Ve ilk 
Cumayı Benî Biyade'nin bölgesinde Esâd bin Zürare 40 Müslüman- 

la birlikte kılmıştır. (Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, lbn Mace, lbn 
Hibban, Abd bin Humeyd, Abdurrezzak, Beyhakî) Bu rivayetten an¬ 

laşıldığına göre, Müslümanlarda, haftada bir gün topluca ibadet et¬ 
me arzusu vardır ve bu arzu, Yahudi ve Hıristiyanlardan farklı ola¬ 
rak. İslâm'a mahsus bir alâmet şeklinde iktiza etmişti. Bu konuda 
herhangi bir emir olmamasına rağmen, İslâm'ın ruhuna uygun dü¬ 
şünüp davranmaları, Sahabe-i Kiram'ın İslâm'ı kavrayışlarının bir 

Özelliğidir. 
Hz. Peygamber in (s.a) hicret ettikten sonra yaptığı ilk işlerden biri 

de. Cuma nın ikame edilmesi olmuştur. Kendisi Mekke'den hicret 
etmek üzere ayrılıp, pazartesi günü Küba Mescidi ne ulaşmış ve 4 
gün orada kaldıktan sonra 5. gün (Cuma günü) Medine'ye hareket 

etmiştir. Yolda, Beni Salim bin Avfın bölgesinde Cuma vakti olmuş 
ve kendileri ilk Cuma yı orada eda etmişlerdir. 

Bu namaz için, Hz. Peygamber öğleden sonra bir vakti (yani öğle 
namazının vaktini) tayin etmiştir. Hicretten önce Musâb bin 
Umeyr e gönderdiği yazılı emirde de şöyle demiştin "Cuma günü, öğ¬ 

leden hemen sonra iki rekat namaz ile Allah'a yaklaşınız'' (Dare- 
kutnî) Aynı emir, hicretten sonra, Hz. Peygamber (s.a) hem kavlen, 
hem fiilen bizzat kendisi beyan etmiştir. Hz. Enes, Hz. Seleme bin 
Ekva, Hz. Cabir bin Abdullah, Hz. Zübeyr bin Awam, Hz. Sehiyl bin 
Sad, Hz. Abdullah bin Mes’ud, Hz. Ammar bin Yasir ve Hz. Bilal’den 
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bu konuyla ilgili nakledilen hadis şöyledir: "Rasulullah Cuma nama¬ 
zını zevalden sonra kıldınrdı." (Müsned-i Ahmed, Buhari, Müslim, 
Ebu Davud, Neseî, Tirmizî) 

Cuma namazının, öğle namazı yerine geçtiği, bu namazın sadece 
iki rekat olduğu ve namazdan önce hutbe irad edildiği Hz. Peygam- 
ber'in fiiliyle sabittir, öğle namazı ile arasındaki fark budur. Nitekim 

Hz. Ömer bu konuda şöyle demiştir: "Rasulüllah'ın mübarek ağzın¬ 
dan çıktığına göre, yolcu namazı iki rekattır, fecr (sabah) namazı iki 
rekattır ve Cuma namazı da iki rekattır. Bu sonuncusu kasır namazı 
gibi değildir. Cuma hutbesi nedeniyle kısaltılmıştır." (Ahkamu'l- 
Kur'an, el-Cassas) 

Ayette, bahis konusu edilen ezan ile, hutbeden önce okunan ezan 
kastolunmaktadır, yoksa Cumadan çok önce halka haber vermek 
için okunan ezan değil. Saib bin Yezid in rivayet ettiğine göre, Hz. 
Peygamber döneminde sadece bir ezan okunurdu. Müezzin bu eza¬ 

nı, imam minberde oturduktan sonra okumaya başlardı. Bu Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer'in dönemlerinde de aynı şekilde devam etmiş 
ama Hz. Osman'ın zamanında nüfus arttığından dolayı, çok önce¬ 

den bir ezan daha okutulmaya başlanmıştır. Bu ezan Medine çarşı¬ 

sında bulunan bir evden okutturuluyordu. (Buhari, Ebu Davud, Ne¬ 
seî, Tirmizî). 

15. "Zikrullah" ile Cuma hutbesi kastedilmektedir. Çünkü ezan¬ 
dan sonra Hz. Peygamber (s.a) hutbe verir ve her zaman namazı hut¬ 
beden sonra kıldınrdı. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: “Melekler, her Cuma, namaza gelen 
kimselerin isimlerini kaydederler ve imam minbere çıktığında def¬ 
terlerini kapatıp, hutbeyi dinlemeye başlarlar." (Müsned-i Ahmed, 

Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) Bu hadisten de anlaşıl¬ 
dığı gibi, "zikir" ile hutbe kastedilmektedir. Aynca Kuranın ifadeleri 
de aym yöne işaret etmektedir. Şöyle ki, önce "Allah'ın zikrine koşu¬ 

nuz" diye buyurulurken, daha sonra "Namaz kılındıktan sonra yer¬ 
yüzüne dağılın" denilmektedir. Bu ifadelere göre Cumanın tertibi şu 
şekildedir, önce zikr (hutbe), sonra namaz. Nitekim müfessirler 

"zikrin hutbe yahut hutbe ve namaz olduğu konusunda görüşbirliği 
içindedirler. 

Hutbe karşılığında "Zikrullah" ifadesi kullanılmıştır; zira hutbe¬ 

nin Allah’ı hatırlatan konulan kapsaması gerekir, örneğin, Allah'a 
hamdü-sena, Rasûlüne salavat, Allah'ın emirleri, şeriatına uygun 
ameller, tebliğ yolunda telkinler, muttakilerin vasıflan tarifi ve med- 
hi vs. Bu esaslara dayanarak Zemahşerî zalim hükümdarlan övme¬ 
nin, onların isimlerini anmanın, onlara dua etmenin Zikrullah" ile 
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bir ilgisi bulunmadığını, aksine bunun "Zikruşşeytan" olduğunu 
söylemiştir. (Keşşaf) 

"Allah’ın zikrine koşunuz" emri ile elbette koşa koşa gelmek kaste¬ 
dilmiş değildir. Bu ifade "çabuk gelin, acele edin" anlamındadır. Ni¬ 
tekim Arapça'da "say", sadece koşmak için değil, gayret göstermek 
çabalamak anlamında da kullanılır. "Sa'y" bu anlamıyla Kur an da 
da çok kullanılmıştır. Zaten müfessirler ayetteki kullanıma bu anla¬ 
mı verme hususunda görüş birliği içerisindedirler. Yani ezanı işiten 
kimse, hemen mescide varabilmek için gayret göstermelidir. Hem 
aynca namaz kılmak için camiye koşarak gelmekten Müslümanlar 
men olunmuşlardır. Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hz. 
Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Cemaat namaza başladığında, 

namaza temkinli ve vakar içinde gelin, koşmayın. Namaza yetiştiği¬ 

nizde hemen cemaate katılın ve sonra (namazı) tamamlayın" 
(Kütübüs'Sitte) Ebu Katade el-Ensari, şöyle anlatıyor: "Bir defa¬ 

sında Hz. Peygamber in arkasında namaz kılıyorduk ve birden ayak 
sesleri duyduk. Namaz bitince Hz. Peygamber gürültünün nedenini 
sordu. Onlar namaza yetişmek için koştuklarını söyleyince Hz. Pey¬ 
gamber, "Böyle yapmayın, namaza sükûnet içinde gelin ve cemaate 
katlim, sonra namazınızı tamamlayın" diye buyurdu. (Buharı, Müs¬ 

lim) 
"Alışverişi bırakın"; I u ifade sadece alışverişi değil, tüm meşguli¬ 

yetleri bırakarak namaz için hazırlanmayı da içine alır. Burada "el- 
bey'a" (alışveriş) kelimesinin zikredilme nedeni. Cuma günü ticare¬ 
tin yoğun olması dolayısıyladır. Cuma günleri civardaki yerleşim 
bölgelerinden Medine'ye gelen insanlar, yanlarında satmak için mal 
getirirlerdi ve o gün herkes ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alışve¬ 

riş yapardı. Bu nedenle ayetteki yasaklama sadece alışveriş ile sınırlı 
olmayıp, tüm meşguliyetleri kapsamaktadır. Allah Teâlâ nm ayette 
sadece alışverişi zikretmiş olması nedeniyle fakihler Cuma ezanın¬ 
dan sonra her türlü ahşverişin haram olduğu hususunda görüşbirli- 

ğine varmışlardır. 
Bu verilen emir. Cuma namazının farz olduğuna kesin bir dekidir. 

Yani "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda, Al¬ 
lah'ın zikrine koşun" ifadesi tek başına Cuma namazının farziyetini 
ispatlamaya yeterlidir. Ayrıca helâl bir şeyin (alışverişin) Cuma na¬ 

mazı nedeniyle haram kılınması da Cuma namazının farziyetini or¬ 
taya koymaktadır. Bunun yanısıra Cuma namazının kılınması ne¬ 
deniyle öğle namazı da sakıt olur. Yani Cuma namazı, öğle namazı¬ 

nın yerini alır. Bu da Cuma namazının farz oluşuyla ilgili başka bir 
delildir. Çünkü bir farz, ancak yerine başka bir farzın ikame edilme¬ 
siyle sakıt olur. Nitekim bu husus, birçok hadis ile teyid edilmiştir. 
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örneğin Hz. Peygamber (s.a) Cuma namazını şiddetle tavsiye etmiş 
ve bunun farz olduğunu söylemiştir. îbn Mes'ud'un rivayet ettiğine 
göre, Hz. Peygamber (s.a); "Gönlüm namazı kıldırması için yerime bir 
başkasını tayin edip. Cuma namazına gelmeyenlerin evlerini ateşe 
vermeyi arzu ediyor.” demiştir. (Müsned-i Ahmed, Buhari) Ebu 
Hreyre ve lbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, kendileri Hz. Pey¬ 
gamberi hutbede, "insanlar Cuma namazını terk etme adetini bı¬ 

raksınlar. Aksi takdirde Allah onların kalplerini mühürleyecek ve 

onlan gafillerden kılacaktır." derken işitmişlerdir. (Müsned-i Ah¬ 
med, Müslim, Neşe!) Ebu l-Caad Demiri, Cabir bin Abdullah ve Ab¬ 
dullah bin Ebı Evfa’nın rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a) şöy¬ 
le buyurmuştun "Şayet bir kimse gerçek ve caiz olmayan bir mazeret 
nedeniyle üç Cuma namazmı terk ederse, Allah o kimsenin kalbini 

mühürler." Bu hadisin lafzı, bir başka rivayette şöyledin "Allah onla¬ 
rın kalplerini münafıkların kalplerine benzetir" (Müsned-i Ahmed, 
Ebu Davud, Nesei, Tirmizî, lbn Mace, Darimî, Hakim, lbn Hibban, 

Bezzar, Taberani) Cabir bin Abdullah, Hz. Peygamber in (s.a) şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: "Bugünden itibaren, kıyamete değin 
Cuma namazı sizlere farzdır. Cuma namazını basit bir amel sanıp 

ona önem vermeyen kimsenin halini Allah Teâlâ düzeltmez, iyi dinle¬ 
yin! Tevbe edip, Allah tan mağfiret dilemedikçe, o kimsenin namazı 
namaz, zekatı zekat, haccı hac, orucu oruç, iyiliği iyilik değildir. Al¬ 
lah ise affedicidir. (îbn Mace, Bezzar) Aynı anlamda başka bir rivaye¬ 
ti Taberani, lbn Ömer'den nakletmiş tir. Aynca Cuma namazının farz 
oluşu ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Abdullah b. Amr b. el- 

As’ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a) "Cuma ezanım duyan 
kimseye Cuma namazı farzdır" buyurmuştur. (Ebu Davud, Dare- 
kutnî) Cabir bin Abdullah ile Said bin Hudri Hz. Peygamber in hut¬ 

bede şunlan söylediğini rivayet ederler: "Şunu iyi bilin ki, Allah sizin 
üzerinize Cuma namazını farz kılmıştır." (Beyhaki) Ancak kadınlar, 
hastalar, çocuklar, körler ve yolcular bu farziyetin dışındadırlar. Hz. 

Hafsa dan rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber "Cuma namazı 
her baliğ (yetişkin) üzerine vaciptir, buyurmuştur." (Nesei) Tank bin 
Sihab ın rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Cuma 
namazını cemaatle kılmak, her Müslümana vaciptir. Ancak kadın¬ 
lar, köleler, çocuk ve hastalar müstesna." (Ebu Davud, Hakim) Hz. 
Peygamber in bu hadisinin lafızları, Cabir bin Abdullah'ın rivayetin¬ 
de şu şekildedir: "Kim Allah'a ve Ahi ret gününe iman ediyorsa Cuma 
namazı kendisine farzdır. Ancak kadınlar, yolcular, köle ve hastalar 
müstesna." (Darekutnî, Beyhakî) Kuran ın ve hadislerin bildirdikle¬ 

ri doğrultusunda bütün ümmet. Cuma namazının farziyeti husu¬ 
sunda icma etmiştir. 
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10 Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın, Allah'ın fazlını isteyip- 
araym16 ve Allah'ı çokça zikredin,17 umulur ki felaha (kurtuluşa ve um¬ 

duklarınıza) kavuşmuş olursunuz.18 

AÇIKLAMA 

16. Bu ifade. Cuma namazından sonra yayılıp, nzık aramanın şart 
olduğu anlamına gelmez. Bu emir izin anlamındadır: zira Cuma eza¬ 
nının duyulmasıyla birlikte, tüm meşguliyetlerini bırakıp, namaza 
gelen kimselere, namaz bittikten'sonra dağılıp tekrar işleriyle meş¬ 
gul olmaları için izin verilmektedir. Tıpkı ihramlıyken avlanmanın 

haram olup daha sonra "ihramdan çıktıktan sonra avlanın" (Maide: 
2) emri mucibince avın serbest bırakılması gibi. Bu ayetteki emirde, 
avlanmak şart koşulmamıştır. Sadece avlanma yasağı kaldırılmış¬ 
tır. Yani "isterseniz avlanabilirsiniz" denmek istenmiştir. Yine Nisa 
Suresi nde, birden fazla kadınla evlenilebileceği belirtilmektedir. Bu 
'vette de emir kipi kullanılmış olmasına rağmen hiçbir kimse bu 
oyetten, birden fazla kadınla evlenilmesinin şart koşulduğu anlamı¬ 
nı çıkarmarmşur. Tüm bunlardan emir kipinin her zaman vucubiyet 
ifade etmediği prensibi ortaya çıkar. Emir kipi bazen izin ve tavsiye 
anlamında ku!1anılmıştır. Nerede emir, nerede izin ve tavsiye anla¬ 
mında kullanıldığı ise ayetin siyak ve sibakından, aynca başka kari 
nelerden anlaşılır. Sözgelimi mezkur cümleden sonra, "Allah’ı çok 
anın" denilirken emir kipi kullanılmıştır. Fakat burada Allah'ın sev¬ 
diği bir amelin tavsiye edildiği, vucubiyetin ise kastedilmediği anla¬ 
şılmaktadır. 

Bu noktada Yahudilerin Cumartesi, Hıristiyanların Pazar günü¬ 

nü tatil ilan etmelerinde olduğu gibi. Kur an "in Müslümanlara Cuma 
gününü tatil olarak ilan etmesi dikkat çekicidir. Fakat buna rağmen 
kimse. Cumartesi ve Pazar günlerinin, Yahudi ve Hıristiyanların dini 

sembolleri olduğu gibi. Cuma gününün de Müslümanların dini bir 
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sembolü olduğu gerçeğini reddedemez. Haftanın bir gününün genel 
tatil ilan edilmesi durumunda -ki bu, çağın getirdiği bir ihtiyaçtır- 
nasıl Yahudiler Cumartesini, Hıristiyanlar pazarı seçmişlerse, 

xMüslümanlar da Cuma gününü seçmelidirler. Nitekim Hıristiyanlar 
başka ülkelerde bile, Pazar gününün tatil olmasını sağlamışlardır. 
Oysa bu ülkelerde "Hıristiyan nüfus" yok denecek kadar azdır. Yine 
Yahudilerin de, İsrail devletini kurar-kurmaz ilk olarak yap tıklan iş 
pazar gününü tatil olmaktan çıkanp, yerine Cumartesiyi tatil günü 
ilan etmek olmuştur. Hindistan kıtası bölünmeden önce, îngilizler 
Müslümanlann yönettiği birkaç küçük devlet dışında, tüm Hindis¬ 
tan'da pazar gününü tatil olarak ilan etmişlerdir, öyleki Müslüman¬ 
lann yönettiği küçük devletlerle diğer bölgeler arasındaki fark buy¬ 

du. Bu bakımdan, Müslümanlar siyasi bir şuura sahip değilseler 
eğer, iktidan ellerine geçirseler bile, üpkı bugün Pakistan'da olduğu 
gibi pazar gününü tatil günü olmaktan çıkaramazlar. (Üstad Mev- 
dudi'nin bu satırlan yazdığı dönemde Pakistan'da pazar günleri ta¬ 
tildi. Ancak şimdi Pakistan'da sadece Cuma günleri tatildir, -çev-) 

Bunun daha ötesinde bazı Müslüman ülkelerde Cuma günü tatil ol¬ 
maktan çıkanlıp yerine pazar günü ikame edilmiştir. 

17. Yani "Dünya meşguliyetleri içinde bile, Allah'ı unutmayın, her- 
halükârda O nu anın'' (izah için bkz. Ahzab an: 63) 

18. Kur an ın birçok yerinde, bir konuda emir ya da tavsiye veril¬ 
miş ise, hemen ardından "Felah bulasınız diye", "Rahmet bulasınız 
diye" şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Bu tür ifadeler -hâşâ- Allah'ın 
şüphesi bulunduğu anlamına gelmez. Çünkü bu emir, tıpkı bir sul¬ 
tanın, emri altındaki birine "Bu işi yaptığın takdirde terfi edebilirsin" 
demesi gibi yüksek bir yerden gelmiştir. Bir amirin, küçük bir me¬ 
mura böyle dediğinde, o memurun ne derece mutlu olacağım bir dü¬ 
şünün!... 

Kuranın Cuma Namazı ile ilgili açıklamaları burada son bulmuş¬ 

tur. Biz bu noktada, Kur an, hadis, sahabe kavilleri ve Islâm kay¬ 
naklarına dayanılarak Cuma hakkında dört mezhep tarafından or¬ 
taya konmuş kuralları özetlemeyi uygun bulduk. 

Hanefilerc göre, Cuma ve Öğle Namazlarının vakti aynıdır, öğle 
namazının vaktinden önce ya da sonra Cuma namazı kılınmaz. Alış¬ 
veriş yasağı imamın minbere çıktığı ikinci ezandan değil, birinci 

ezandan başlar. Çünkü Kur an ın ilgili ayetinin lafızları bu konuda 
sarihtir. Dolayısıyla zevalden sonra Cumanın vakti girer, ezan oku¬ 
nur ve alışveriş yasağı başlar. Bu zaman diliminde bir kimse, alışve¬ 

riş yapmış olursa şayet, yapmış olduğu alışveriş geçersiz sayılmaz 
ama günah kabul edilir. Cuma namazı her yerleşim bölgesinde değil. 
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sadece merkez olan yerleşim bölgesinde kılınır. Bu bölgede idare 
merkezi bulunması gerektiği gibi, çarşı da olmalıdır. Yerleşim bölge¬ 
sinin nüfusu şehrin en büyük camisinin kapasitesini aşmalıdır. Yer¬ 

leşim bölgesinin dışında ikamet edenler, ezanın duyulabileceği bir 
uzaklıkta yahut merkeze azamî 6 mil mesafede bulunuyorlarsa 
Cumaya katılmak zorundadırlar. Namazın camide kılınması şart 

değildir, merkfezin dışında açık bir alanda da kılınabilir. 
Ancak burası şehrin sınırları dahilinde olmalıdır. Aynca Cuma 

namazı, herkesin serbestçe girip çıkabileceği bir mekanda kılınmalı¬ 
dır. Kapalı bir yerde kılmıyor ve -cemaat ne kadar fazla olursa olsun- 
herkes buraya giremiyorsa (yasaksa) eğer, orada Cuma namazı kılı¬ 
namaz. Cuma namazının kılınabilmesi için. Ebu Hanife ye göre ima¬ 

mın dışmda 2 kişi daha olmalıdır, imam Muhammed ve Ebu Yusuf a 
göreyse, imam dahil 2 kişi yeterlidir. Bu imamlara göre Cuma nama¬ 
zı farzdır. Ancak bazı özel nedenlerle Cuma farziyetinin sakıt olabil¬ 
mesi için, şu şartlar gereklidir: Seferi olmak, yürüyemiyecek du¬ 
rumda hasta olmak, iki bacağın olmaması, âmâ olmak (Ebu Yusuf 
ve imam Muhammed e göre âmâ nın yardımcısı olmaması gerekir), 
can, mal ve şerefin kaybedilmesi tehlikesi (kaybedilme tehlikesi olan 

mal miktan çok olmalıdır), yağmur ve çamurun fazlalığı, esir olmak. 
Esir ve mağdurlar için Cuma günü öğle namazını cemaat ile kılmak 
mekruhtur. Yine Cumayı kaçıran bir kimsenin de, öğle namazım ce¬ 
maatle kılması mekruhtur. Cumanın sıhhati için, hutbenin veril¬ 

mesi gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a) hutbe vermeksizin hiçbir 
zaman Cuma namazı kıldırmamıştır. Hutbe namazdan önce veril¬ 
melidir. Hutbe iki kezdir, imamın minbere çıkmasıyla birlikte cema¬ 
atin imam inene kadar konuşması yasaktır. Namaz kılınan yere ima¬ 

mın sesi ulaşsa da ulaşmasa da bu müddet zarfında namaz kılınma- 
malıdır. Aynca imamın sesinin ulaştığı yerde konuşulmaz. (Hidaye, 
Fethul-Kadir, Ahkamu l-Kur an, el-Cassas, Dört Mezhebin Fıkıh Ki¬ 

tabı, Umdetul-Kari) 
Şafiîlere göre. Cuma ve öğle namazlannm vakti aynıdır. Alışveriş 

yasağı ve namaza gelmenin vucubiyeti ikinci ezandan sonra, yani 

imam minbere çıktıktan sonra başlar. Ancak bu müddet içerisinde 
alışveriş yapılmışsa geçerlidir. 40 kişinin Cuma namazı ile mükellef 
bulunduğu her yerleşim bölgesinde Cuma namazı kılınabilir. Bu 

yerleşim bölgesinin dışmda bulunan kimseler, ezam duyabiliyorlar- 

sa eğer, cemaate katılmalıdırlar. Cuma namazı yerleşim bölgesinin 
sınırları dahilinde kılınmalıdır, fakat camiinin içinde kılınması ge¬ 
rekli değildir. Çadırlar içinde yaşayan bir topluluğa Cuma namazı 

vacip değildir. Cuma namazının sıhhati için, imamla birlikte Cuma 
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namazı ile mükellef en az 40 kişi bulunmalıdır. Şu mazeretler Cuma 
namazının farziyetini sakıt kılar: Seferi olmak, (bir kimse bir yerde 4 
günden az kalacaksa eğer seferi kabul edilir. Ancak sefer caiz bir iş 
nedeniyle olmalıdır), bineğe binip Cumaya gelemeyecek derecede 
hasta ve yaşlı olmak, yardımcısı bulunmayan âmâ, can, mal ve şere¬ 
fin kaybedilme tehlikesi, arandığı hususta suçlu olmamak kaydıyla 
hapis edilme korkusu. Namazdan önce iki hutbe verilmelidir. Hutbe 
esnasmda sessizce oturmak sünnettir. Birşey konuşmak ise haram 
değildir. Hutbeyi işitebilecek derecede imama yakın oturan bir kim¬ 
senin konuşması mekruhtur. Fakat selam alabilir. Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) adı işitildiğinde yüksek sesle salavat getirmelidir. (Muğ- 
niu l-Muhtac, Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı) 

Malikîlere göre. Cuma namazı zevalden başlar, gruptan önceye 
kadar kılınabilir. Ancak hutbe ve namazın gruptan önce bitirilmesi 
şartıyla. Alış-veriş yasağı ve namaza gelmenin vucubiyeti, ikinci 

ezandan sonra başlar. Bu ezandan sonra alışveriş yapılmışsa eğer, 
bu alışveriş geçersizdir. Cuma namazı, ancak halkın müstakil evler¬ 
de oturduğu ve yaz-kış bir yere gitmediği (yani göçebe olmadığı) bir 
yerleşim bölgesinde kılınabilir. Halk ihtiyaçlarını bu yerleşim bölge¬ 
si içinde karşılamak ve kendilerini savunabilecek bir nüfusa sahip 
olmalıdır. Nüfus ne kadar fazla olursa olsun ve bölge de ne kadar 

uzun bir süre kalınırsa kalınsın, geçici bir karargâhta Cuma namazı 
kılınamaz. Cuma namazı kılman yere 3 mil mesafede olan herkes. 
Cumaya gelmelidir. Namaz yerleşim bölgesine yakın bir camide kı¬ 
lınmalı ve bu cami o merkezde yaşayan insanların oturdukları evler¬ 
den daha kötü olmamalıdır. Bazı Maliki fakihleri, caminin çatısının 
olmasını ve orada muntazaman 5 vakit namazın kılınmasını şart 
koşmuşlardır. Ancak tercih edilen görüşe göre, caminin çatısı olma¬ 
sı şart değildir. Aynca sadece Cuma namazının kılınması için yapıl¬ 
mış bir bina da ye terlidir. Muntazam 5 vakit namazın kılınması ge¬ 

rekmez. Cuma namazının sıhhati için, imamın dışında Cuma nama¬ 
zı ile mükellef 12 kişinin olması gerekir. Şu mazeretler Cuma nama¬ 
zının farziyetini sakıt kılar: Seferi olmak (4 günden az kalmaya niyet¬ 

li olmak şartıyla), camiye gelemeyecek derecede hasta olmak, anne, 
baba, hanım çocuk vs.'nin hasta olması halinde, onlara bakması 
için birinin bulunmayıp, bizzat onlann bakımıyla mükellef olmak, 
yakın akrabalarından birinin ölecek derecede hasta olması, büyük 
bir mali zarar tehlikesi içinde olmak, can ve şerefi kaybetme korkusu 
taşımak, hapse girme korkusuyla saklanma durumunda olmak 
(aranan kişinin suçsuz olması kaydıyla), yağmurun, çamurun, sı¬ 
cak ve soğuğun çok olması. Namazdan önce iki hutbe verilmelidir. 
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Şayet hutbe namaz kılındıktan sonra verilmiş ise, namazın iadesi 
gerekir. Hutbeler caminin içinde verilmelidir. Hutbe vermek için 
imam minbere çıktıktan sonra naille namaz kılmak, hutbe başladık¬ 
tan sonra da -imamın sesi duyulsa da duyulmasa da- konuşmak ha¬ 
ramdır. Ancak imam hutbe verirken boş şeyler konuşur, sövülmeyi 
haketmemiş birine sövmeye, övülmeyi haketmemiş birini de övmeye 
başlar ve yahut hutbenin konusu olmayan şeyler söylerse, cemaatin 
imamı protesto etme hakkı vardır. Aynca -can korkusu mûstesna- 
imamın, zamanın hükümdarına dua etmesi mekruhtur. Hutbeyi ve¬ 
ren (hatip) aynı zamanda namazı da kıldırmalıdır. Hatibin dışında 
bir başkası namazı kıldınrsa (imam olursa), namaz bozulur. (Haşi- 
yetu d-Dusûki ala Şerhil-Kebir, Aiıkamu l-Kur an, lbnu l-Arabi, 
Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı). 

Hanbelilere göre. Cuma namazının vakti, sabah güneş bir mızrak 
yükseldikten sonra başlar, ikindi vakti girmeden önceye kadar sü¬ 
rer. Cuma namazı zevalden önce caiz, zevalden sonra efdaldir. Alış¬ 
veriş yasağı ve namaza gelmenin vucubiyeti, ikinci ezandan sonra 
başlar. Bundan sonra alışveriş yapılamaz. Cuma namazı. Cuma ile 
mükellef 40 kişinin bulunduğu ve bu kimselerin çadırlarda değil, 
yaz-kış sürekli ikamet ettikleri evlerinin olduğu bir yerde kılınmalı¬ 
dır. Şayet bölgede merkezi bir yer varsa, evlerin, mahallelerin birbir¬ 
lerine uzak veya yakın olması önemli değildir. Böyle bir yerleşim böl¬ 
gesine 3 mil mesafede bulunanlara. Cuma namazına gelmek farzdır. 
Cemaat imam dahil en az 40 kişi olmalıdır. Namazın bir camide kı¬ 
lınması şart değildir. Namaz açık bir alanda da kılınabilir. Cuma na¬ 
mazının farziyetini şu mazeretler sakıt kılan Seferi olmak. Cuma na¬ 
mazının kılındığı yerde 4 gün veya daha az kalmaya niyetli olmak, bi¬ 
neğe binemeyecek derecede hasta olmak, kendi başına camiye gele¬ 
bilme gücünde olmayan âmâ. (Başkasının yardımı ile gelebilen kim¬ 
seye vacip değildir.) Şiddetli soğuk ve sıcak, namazın kılındığı cami¬ 
ye ulaşmaya mani olacak derecede yağmurun ve çamurun olması, 
zalimin zulmünden kaçan kimse, can, mal ve şerefi kaybetmek tehli¬ 
kesi (mal, yüksek değerde olmalıdır). Namazdan önce iki hutbe veril¬ 
melidir. Hutbe esnasında, hatibin sesini duyacak kadar minbere ya¬ 
kın kimsenin konuşması haramdır. Ancak hatibin sesini duyama¬ 
yacak kadar uzakta oturan kimse konuşabilir. Hutbeyi veren imam, 
adil olsa da, olmasa da, hutbe sessizlikle dinlenmelidir. Cuma günü 
ile bayram aynı güne rastgeliyorsa, bayram namazı kılındıktan son¬ 
ra Cuma namazı sakıt olur. Bu mesele hakkında Han belilerin görü¬ 
şü. diğer üç mezhepten farklıdır. (Gayetul-Münteha, Dört Mezhebin 
Fıkıh Kitabı) 

Cuma namazı, üzerine farz olmayan bir kimsenin. Cuma namazı¬ 
na iştiraki halinde namazının sahih olduğu ve öğle namazını kılma¬ 
sına gerek kalmadığı hususunda tüm fakihler görüş birliği içinde¬ 
dir. 



TEFHİMU'L KUR'AN 62 / Cuma Suresi 314 

1 1 Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslâm’a teslim etme¬ 

yenler) bir ticaret ya da 'bir eğlence konusu ve fırsatı' gördükleri zaman, 

(hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar.19 De ki: "Allah’ın ka¬ 

tında bulunan, eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır.20 Allah, nzık 

verenlerin en hayırlısıdır."21 

AÇIKLAMA 

19. Bu, Cuma namazının hükümlerinin beyan olunduğu yukarı¬ 
daki ayetlerin inmesine sebep teşkil etmektedir. Bu olay, hadis eser¬ 
lerinde Cabir bin Abdullah, lbn Abbas, Ebu Hüreyre, Ebu Malik, Ha¬ 

şan Basıl, lbn Zeyd, Katade ve Mutakil bin Hayyan dan şöyle nakle¬ 
dilmiştir: 

"Bir Cuma namazı vaktinde, Şam'dan Medine'ye bir ticaret kafile¬ 

si gelir ve kafile mensuplan, geldi'.derinde şehirlilerin haberi olsun 
diye def ve davul çalmaya başlarlar. Tam bu esnada Hz. Peygamber 
(s.a) hutbe irad etmektedir. Davulun sesini duyan cemaat sabırsız¬ 

lanır ve 12 kişi dışında hepsi, kafilenin bulunduğu yere koşarlar." 
Bu hadise ile ilgili en muteber rivayet Cabir bin Abdullah'tan riva¬ 

yet olunandır. Bu rivayeti, imam Ahmed, Buhari, Müslim, Tirmizi, 
Ebu Avane, Abd bin Humeyd, Ebu Yala vb. muhaddisler çeşitli se¬ 
netlerle nakletmişlerdir. Bu rivayetlerin bazılannda hadisenin, na¬ 
maz kılındığı bir sırada, bazılannda ise Hz. Peygamber (s.a) hutbe 

irad ederken vuku bulduğu şeklinde bir çelişki sözkonusudur. An¬ 
cak Cabir bin Abdullah'ın rivayeti diğer sahabe ve tabiin'in rivayetle¬ 
ri ile bir arada ele alınırsa, bu hadisenin hutbe esnasında vuku bul¬ 

duğu sonucuna vanlır. Hz. Cabir'in rivayetinde kullanılan ifade 
"Cuma namazında iken." şeklinde bir ibarenin bulunması onun hut¬ 
be ile namazı birarada zikretmiş olmasındandır, lbn Abbas'ın rivâye- 

tine göre, geride on iki erkek, yedi kadın kalmıştı, (lbn Merduye). Ka- 
tade'nin beyanına göre, geride 12 erkek 1 kadın kalmıştı. 

(lbn Cerir, lbn Ebi Hatim) Darekutni'nin rivayet ettiğine göre 40 

kişi, Abd bin Humeyd'e göre 7 kişi, Ferra'ya göre 8 kişi geride kalmış- 
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tı. Fakat bunlann hepsi de zayıf rivayetlerdir. Katade'nin, bu hadise¬ 
nin 3 kez vuku bulduğunu bildirdiği rivayette zayıftır. (İbn Cerir). Bu 
bakımdan güvenilir rivayet, Cabir bin Abdullah'a ait olandır. O nun 

verdiği sayı ise 12'dir. Katade'nin bir rivayeti müstesna, tüm sahabe 
ve tabiun'un rivayetine göre bu hadise bir kez vuku bulmuştur. Bü¬ 
tün rivayetler bir arada ele alındığında, geride kalanlardan isimleri 
bilinenler şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz.Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. 
İbn Mes'ud, Ammar bin Yasir, Huzeyfe'nin kölesi Salim ve Cabir bin 
Abdullah. Hafız Ebu Yâlânın. Cabir bin Abdullah'tan naklettiği bir 
hadise göre, diğerleri mescidi terk ettikten sonra, Hz. Peygamber 
(s.a) geride kalanlara şöyle hitap etmiştir: "Şayet sizler de onlarla bir¬ 
likte gitseydiniz ve burada hiç kimse kalmasaydı, bu vadi ateşle do¬ 

lacaktı." Bunun benzeri bir ifadeyi İbn Merduye, İbn Abbas'tan, İbn 
Cerir ise. Katade'den nakletmiştir. Şiiler bu hadiseyi sahabelere ta n 
etmek yolunda kullanmışlardır. Onlara göre, bu kadar sahabenin 

namaz ve hutbeyi bırakıp, ticaret ve eğlenceye koşması, onların dün¬ 
yayı ahirete tercih etmiş olduklarına açık bir delildir. Ancak bu çok 
yersiz bir itirazdır ve böyle bir itirazı sadece gerçeğe gözlerini yum¬ 
muş olan kimseler ileri sürebilirler. Aslında bu hadise hicretten kısa 

bir zaman sonra vuku bulmuştur. Bu dönem sahabenin sosyal eğiti¬ 
minin henüz yeni başladığı bir dönemdi. Diğer yandan Mekke müş¬ 

riklerinin ekonomik ambargo uygulaması nedeniyle, Medine'deki 
halk günlük ihtiyaçlarını karşılamada dahi zorluk çekiyordu. Haşan 
Basri, Medine'de o günlerde halkın neredeyse açlıktan ölecek bir ha¬ 
le geldiğini ve fiyatların çok yüksek olduğunu nakleder. (İbn Cerir). 
Hal böyleyken ticari bir kafile gelir ve herkesi "Namaz bitene kadar 
belki de her şey satılmış olur" şeklinde bir endişe kaplar. Bu endişe 

sebebiyle cemaat kafileye doğru koşarak gider. Görüldüğü gibi eğiti¬ 
min eksik, şartlann güç olduğu bir zamanda ortaya çıkmış bir zaaf 
ve hata idi. Fakat bu insanların İslâm için yaptıkları fedakarlıkları, 
ibadet ve muamelatta hayatlarının nasıl değiştiğini ve takvanın tim¬ 
sali olduklarını gözönüne alan herhangi bir kimse onlan, dünyayı 

ahirete tercih etmekle suçlamaya cesaret edemez. Bu itham sahiple¬ 
ri, esasında sahabeye buğzetmek hastalığına yakalanmışlardır. An¬ 
cak şurası kesin bir gerçektir ki; bu hadise sahabeye ta n edenleri 
nasıl teyid etmiyorsa, sahabenin hiçbir şekilde hata yapmayacağını 

söyleyip, onlan göklere çıkaranlan ve bu kimselerin "Sahabeden sa¬ 
dır olan bir hatanın zikredilmesi onlan küçültmek demektir ve bu 
onlann izzet ve kıymetlerinin müminlerin kalbinden silinmesine ne¬ 
den olur" biçiminde iddialarını da aynı şekilde nakzeder. Oysa bu 
her iki görüş de ayet ve hadislere ters düşmektedir. Zira bu sahabiler 
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ayet ve hadislerde Allah tan mağfiret kazanmış ve O nun indinde 
makbul kimseler olarak zikredilirler. İkinci görüş de aşın bir tutu¬ 
mun sonucudur. Ve o da ayet ve hadislere dayanmaz. Çünkü çok sa¬ 

yıda sahabenin taşıdığı bir çok zaaf ve hatayı Kitab ında bizzat Allah 
Teâlâ zikretmiştir. 

Üstelik bu Kitab ı (Kur an) ümmet kıyamete kadar okuyacaktır. 
Ancak bununla birlikte sahabenin affedilmiş ve Allah katında yakın¬ 
lık kazanmış kimseler olduklan da bildirilmiştir. Aynca bu zaaf ve 
hatalar sahabeden Ehli sünnet büyüklerine kadar ayrıntılı bir şekil¬ 
de nakledilerek, tefsir ve hadis kitaplannda yer almıştır. Şimdi tüm 
bunlardan. Allah'ın bu hadiseleri sahabenin sevgisini kalblerimize 
sokmak ve aynı zamanda onların sevgisini kalplerimizden çıkarmak 
için zikrettiğinden bahsedebilir miyiz? Sahabenin, tabiunun, mü- 
fessir ve muhaddislerin bu hadiseyi tüm ayrıntılarıyla zikretmeleri¬ 
nin nedeni, acaba onların bu şer'i ilkeden haberleri olmaması mıydı? 

Aynca bu sureyi okuyan ve tefsirini mütealâ eden kimselerin kalbin¬ 
de sahabe sevgisi azalmış mıdır? Şayet bu sorulara, olumsuz cevap 
veriliyorsa -ki kesinlikle olumsuzdur- o takdirde sahabeye hürmet 
adına, bazı kimselerin yaptıklan yersiz müdafa ve gösterdikleri aşın 
tutum hiç de akıllıca değildir. 

Sahabenin melek olmadığı bir gerçektir. Elbette onlar da, bu dün¬ 

yada doğmuş insanlardır. Onlara sahip olduklan bu seçkin özellik¬ 
leri, Hz. Peygamber in (s.a) eğitimi vermiştir. Bu eğitim yıllarca ve 
tedricen (aşama-aşama) devam etmiştir. Bu eğitimin üslub ve meto¬ 
dunun, Kuran ve sünnette şöyle olduğunu görmekteyiz: Toplumda 
ne zaman bir zaaf ortaya çıkmışsa hemen Allah ve Rasuiü o zaafa 
toplumun dikkatini çekmiş ve tedrici bir eğitim programıyla sözko- 
nusu zaaf ortadan kaldırılmıştır. Aynı metodu Cuma namazı esna¬ 
sında meydana gelen hadisede görüyoruz. "Öyle ki bir ticaret kafile¬ 

sinin gelmesi üzerine bu hadise vuku bulur ve Allah Teâlâ Cuma su¬ 
resinin bir bölümünü (9-11) inzal ederek, sahabeyi ikaz eder. Bu 
ayetler vasıtasıyla, onlara Cuma namazının kuralları öğretilir. Bu¬ 
nun yanısıra, Hz. Peygamber de hutbelerinde peşisıra Cuma nama¬ 

zının farziyetini ve önemini Müslümanların zihinlerine yerleştirir." 
(Biz 15. açıklama notunda, bu konudan bahsetmiştik). Bu şekilde 
öğretilen Cuma namazının kuralları ile ilgili ayrıntılar hadisler vası¬ 

tasıyla bize kadar ulaşmıştır. Ebu Said el-Hudri nin rivayet ettiğine 
göre, Hz. Peygamber (s. a) şöyle buyurmuştur: "Her Müslüman 
Cuma günü boy abdesti almalı, dişlerini temizlemeli, en güzel elbi¬ 
selerini giyinmeli ve varsa güzel koku sürünmelidir." (Müsned-i Ah- 

med, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei) Hz. Selman Farisi, Hz. 
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Peygamber in (s.a) şöyle buyurduğunu rivayet eden "Bir Müslüman 

Cuma günü yıkanır ve mümkün olduğunca temizlenir, başına yağ ve 

koku sürünür, böylece camiye giderek iki kişinin arasına girip onları 

rahatsız etmez, nafile namaz kılar ve imam hutbe irad ederken, ses¬ 

sizce onu dinlerse, bu kimsenin önceki Cuma dan, bu Cumaya ka¬ 

dar işlediği tüm günahlar affolunur." (Buhari, Müslim, İmam Ah- 

med) Hemen hemen aynı anlamdaki rivayetler. Ebu Eyüb el-Ensarî, 

Ebu Hüreyre, Nebet'ul-Hazli'den rivayet edilmiştir. (Müsned-i Ah- 
med, Buhari, Müslim. Tirmizi, Ebu Davud, Taberani) Abdullah İbn 

Abbas, Hz. Peygamber in (s.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: 

"İmam hutbe verirken konuşan kimse, kitap yüklü merkebe benzer. 

Ona sus diyen kimsenin de Cuma namazı kabul olmaz." (Müsned-i 

Ahmed) 

Ebu Hüreyre. "Cuma hutbesi sırasında konuşan bir kimseyi sus¬ 

turmak boş bir şeydir" buyurmuştur. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ne- 

sei, Ebu Davud) Bunun benzeri rivayetleri İmam Ahmed, Ebu Da¬ 

vud ve Taberani; Hz. Ali ve Hz. Ebu Derda'dan nakletmişlerdir. Ayrı¬ 

ca Hz. Peygamber, hatiplere uzun uzun hutbe vermek suretiyle ce¬ 

maati bezdirmemelerini tembih etmiştir. Nitekim kendisi de hutbe¬ 

lerini çok kısa irad eder ve namazı da uzun kıldırmazdı. Cabir bin Se- 

murre, "Rasulullah uzun hutbe vermezdi, onun hutbesi birkaç keli¬ 

meden ibaretti" diyor. (Ebu Davud) Abdullah bin Ebi Evfa, Hz. Pey- 

gamber in verdiği hutbenin namazdan kısa, namazın hutbeden 

uzun olduğunu rivayet eder. (Nesei) Ammar bin Yasir'den rivayet 

olunduğuna göre, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştun "Namazı 

uzun kıldıran, hutbeyi kısa veren bir kimse dini anlamış demektir" 

(Müsned-i Ahmed, Müslim) Hemen hemen aynı anlamda başka bir 

rivayeti Bezzar, İbn Mesud'dan nakletmiştir. Tüm bu rivayetlerden 

Hz. Peygamber in Cuma namazının kurallarını, Müslümanlara nasıl 

öğrettiği anlaşılmaktadır. Öyle ki, İslâm Ümmeti nin toplumsal bir 

ibadeti olarak kökleşmiş bulunan Cuma namazının bir benzeri, baş¬ 

ka hiçbir toplumda bulunmamaktadır. • 

20. Bu cümlenin kendisinden, sahabenin yaptığı hatanın mahiye¬ 

ti hemen anlaşılmaktadır. Şayet onların imanları -maazallah- eksik 

olsaydı, yahut bile bile dünyayı ahirete tercih etselerdi, elbette o za¬ 

man Allah’ın onlara hiddeti ve tenkid biçimi daha farklı olurdu. An¬ 

cak burada sahabiler iman eksikliğinden değil, eğitim eksikliğinden 

dolayı zaaf gösterdikleri için, kullanılan üslup da bu bakımdan öğre¬ 

ticidir. Nitekim ayetlerde Cuma namazının kuralları öğretilmiş ve 

ders verir bir üslup ile şöyle buyurulmuştun "Cuma hutbesini dinle¬ 

mek ve namazı kılmak, eğlenceden de, kazanacağınız kârdan da ha- 
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yırlıdır!' 

21. "Allah nzık verenlerin en hayırlısıdır" şeklindeki ifade mecazen 

kullanılmıştır. Nitekim bu tür ifadeler Kur an ın değişik yerlerinde 

çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Örneğin, "Allah yaratanların en ha- 

yırlısıdır."" "Allah bağışlayanların en hayırlısıdır.", "Allah hakimlerin 

en hayırlısıdır", "Allah merhametlilerin en hayırlısıdır", "Allah yar¬ 

dım edenlerin en hayırlısıdır" vs. Bu kullanımlardaki mahlukata 

nispet mecazidir. Oysa bu fiilin Allah'a nispeti gerçek ve mutlaktır. 

Yani bir şahıs nzık veriyor yahut kendi sanatıyla nzkını kazanıyor 

görünüyorsa da veya başkalarının hatalarını affediyor, başkalanna 

yardım ediyor, merhametli davranıyorsa da, Allah daha merhametli, 

daha rezzak, daha yardım edicidir. 

CUMA SURESİNİN SONU 
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63 
• 

MÜNAFÎKUN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adını birinci ayetten almıştır. Bu kelime, surenin adı ol¬ 

makla birlikte, aynca surenin muhtevasmı da tazammun etmekte¬ 

dir; zira bu surede münafıkların tutum ve davranışları konusunda 

yorumlar yapılmaktadır. 

Nüzul Zamanı: İleride beyan edileceği üzere, bu sure Hz. Peygam¬ 

ber, Benu Mustalık Gazvesinden dönüşte yolda veya döndükten 

sonra Medine'de nazil olmuştur. Biz, Nur Suresinin giriş bölümün¬ 

de, Beni Mustalık Gazvesinin H. 6. yılın Şaban ayında vuku buldu¬ 

ğunu incelemelerimiz sonucunda beyan etmiştik. Dolayısıyla bu su¬ 

renin nüzul zamanı kesin surette bilinmiş olmaktadır. 

Tarihsel Arka-Planı: Bu sure, belirli bir hadise üzerine nazil ol¬ 

muştur. Ancak bu hadise zikredilmeden önce, o dönemde Medi¬ 

ne'deki münafıkların tarihine bir göz atılması gerekir. Çünkü sözko- 

nusu hadise bir tesadüf eseri vukubulmamıştır. Bilakis ardında bir¬ 

takım zincirleme hadiseler vardır ve bu hadise onlann son halkası¬ 

dır. 

Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye gelmezden önce, Evs ve Hazreç ka¬ 

bileleri, aralarında yaptıkları savaşlar dolayısıyla oldukça yıpran¬ 

mış ve liderliği altında toplanmak üzere bir şahıs hakkında görüş 

birliğine varmışlardı. Bu liderin tacı dahi hazırlandı. Bu şahıs Haz- 

rec Kabilesi nin reisi, Abdullah İbn Übey îbn Selûl'dür. îbn Ishak'ın 

açıklamasına göre, Hazrec Kabilesi nin ileri gelenleri O nun liderli- 
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ğinde ittifak halindeydiler ve ilk kez Evs ve Hazrec kabileleri, bir kim¬ 
senin liderliğinde birleşmişlerdi. (Ibn Hişam, cilt: 2, sh: 234) 

Böyle bir atmosferde, İslâm'ın mesajı Medine'ye ulaşmış ve bu iki 

kabilenin ileri gelenlerinden bazıları Müslüman olmaya başlamış¬ 
lardı. Hicretten önce Akabe biati esnasında, Hz. Peygamber (s.a) Me¬ 
dine'ye gelmesi için davet edildiğinde, Hz. Abbas bin Ubade bin Ned- 
le el-Ensari, Abdullah bin Übey'in de biat etmesi ve bu davete kendi¬ 
sinin de ortak olarak hepsinin görüş birliği ile Medine'nin İslâm'ın 
merkezi haline gelmesi için, hu daveti ertelemek istemişti. Ancak iki 
kabileden müteşekkil 75 kişilik heyet, bu maslahatı önemsemeyip, 
akabinde her tehlikeyi, göze alarak, Hz. Peygamber i (s.a) Medine'ye 
davet etmişlerdir. (Ibn Hişam, cilt: 2, sh: 89, Ayrıca bu hadise ile ilgili 
ayrıntılar Enfal Suresi nin giriş bölümünde de verilmiştir.) 

Daha sonra Hz. Peygamber (s.a) hicret edip, Medine'ye geldiğinde, 
Islâm her eve girmiş bulunmaktaydı. Abdullah Ibn Obey çaresizli¬ 
ğinden ve kabilesinin kendisine olan güvenini kaybetmeyi istemedi¬ 
ği için, Müslüman olmaktan başka çıkar yol bulamayıp, Islâm’ı ka¬ 
bul etmiş görünür. İki kabilenin de ileri gelenlerinden bazı kimseler, 

her ne kadar onun gibi Islâm'a girmiş iseler de, aslında kalplerinde 
hased ateşi yanmaktaydı, özellikle Ibn Übey içlerinde bu işe en çok 
üzülenlerdendi. Çünkü Hz. Peygamberin (s.a) Medine'ye gelişi, 

onun kral olmasını engellemişti, işte bu yüzden O, yıllarca iki yüzlü¬ 
lüğü sebebiyle tuhaf ve birbirine zıt davranışlarda bulunmuştur, 
öyle ki bir taraftan, her Cuma namazına iştirak eder ve Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) hutbe için minbere çıkar çıkmaz ayağa kalkarak şöyle derdi: 
"Ey cemaat! Allah'ın Rasulü aranızda bulunmaktadır. Allah onunla 
sizleri şereflendirmiştir. Bu yüzden o ne söylüyorsa tasdikleyin, 

emirlerini dikkatle dinleyin ve ona itaat edin. " (Ibn Hişam, cilt: 3, sh: 
111) diğer taraftan da kendisinin ikiyüzlülüğü her geçen gün iyice 
açığa çıkıyordu. Sonunda samimi Müslümanlar Abdullah Ibn Übey 

ve arkadaşlanmn Hz. Peygamber e ve ashabına karşı büyük bir kin 
beslediklerini anlamışlardı. 

Bir defasında Hz. Peygamber (s.a) yoldan geçerken Abdullah Ibn 

Übey kendisine küstahlık yapar ve Hz. Peygamber bunu Sa'd bin 
Ubeyde'ye anlatır. Bunun üzerine O, Rasulullah'a şöyle der: "Ya Ra- 
sulellah; ona yumuşak davranınız. Çünkü siz Medine'ye gelmezden 

önce, biz onu kendimize kral yapmak için hazırlanıyorduk. Şimdi 
ise o, sizin kendisinin krallığına mani olduğunuza inanıyor." (Ibn Hi¬ 
şam, Cilt: 2, sh: 237, 238) 

Bedir Savaşı sonrasında bir Yahudi kabilesi olan Benu Kaynuka, 
Müslümanlarla kendi aralarındaki antlaşmayı hiçe sayarak bir ke- 
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nara itmiş ve Müslümanlar tarafından bir tahrik sözkonusu olmak¬ 
sızın huzurstızluk çıkarmaya başlamışlardır. Hz. Peygamber de (s.a) 
buna karşılık onlann üzerine yürüdüğünde. Abdullah lbn Übey on¬ 

ları himaye etme amacıyla ayağa kalkarak. Hz. Peygamber in zırhın¬ 
dan tutmuş.ve şöyle demiştir: ' Allah'a yemin ederim ki. bizim bu eski 
müttefikimizi affetmedikçe seni bırakmam. Çünkü bu 700 savaşçı 
düşmanlarımızla yaptığımız her savaşta, bizlerin yanında yer aldı¬ 
lar. Şimdi sen bir günde hepsini yok etmek mi istiyorsun?'' (lbn Hi- 
şam. cilt: 3. sh: 51-52) 

Uhud Savaşı esnasında, yine aynı şahıs açıkça Müslümanlara 
ihanet etmiş ve 300 arkadaşı ile birlikte savaş meydanından geri çe¬ 

kilmiştir. Onun böylesine nazik bir anda geri çekilmesinden niyeti¬ 

nin ne olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Kureyş 3.000 askeri ile Medi¬ 
ne'ye saldırıya hazırlandığında, Hz. Peygamber sadece 1.000 kişiyle 
birlikte onlara karşı koymak için Medine'den dışarı çıkmıştı. O mü¬ 

nafık ise, bu 1.000 kişiden üçyüzünü yanma alarak savaş meydanı¬ 

nı terketmiş ve böylece Hz. Peygamber (s.a) 3000 kişilik düşman or¬ 
dusuna, 700 kişi ile karşı koyma durumunda bırakılmıştır. 

Bu vakıadan sonra Medine'deki tüm Müslümanlar bu şahsın ke¬ 
sinlikle münafık olduğunu ve yanındaki adamlann nifaklarını açığa 
vurduklarını anlamışlardır. Bu yüzden. Uhud Savaşı sonrasında 
Hz. Peygamber (s.a) Cuma namazında hutbe irad etmek için minbere 
çıküğında her zaman olduğu gibi ayağa kalkmış, fakat yanmda otu¬ 
ran Müslümanlar hemen elbisesinin eteğini çekerek, ona oturması¬ 
nı ve konuşmaya layık olmadığını söylemişlerdir. Medine'de ilk kez 
birisinin kendisini böylesine küçük düşürmesi üzerine, lbn Übey Öf¬ 
keden kızarmış ve cemaatin başlan üzerinden geçerek, mescidi ter- 

ketmiştir. Mescidin kapısında Ensar'dan bazı kimseler ona, "Sen ne 
yapıyorsun? Git ve hemen, Hz. Peygamber den özür dile" demişlerse 
de. o buna daha da öfkelenerek, özür dilemeyeceğini söylemiştir, 

(lbn Hişam, cilt: 3, sh: 111) 
H. 4. yılda vuku bulan Benu Nadir hadisesinde, lbn Ubey ve arka- 

daşlan bu sefer daha açık bir şekilde Müslümanlara k^rşı, İslâm 
düşmanlarını himaye etmişlerdir. Bir yanda Hz. Peygamber ve arka- 
daşlan Yahudilere karşı savaşa hazırlanırlarken, öbür yanda bu 
münafıklar gizlice Yahudilere teslim olmamalan için mesajlar gön¬ 
deriyor ve "Biz sizin arkanızdayız. Savaş olursa, size yardım edece¬ 
ğiz. yurtlarınızı terkedecek olursanız biz de sizinle birlikte çıkarız' 
diyorlardı. Ancak onlann bu gizli hesaplarını Allah, tıpkı Haşr Sure- 
si'nde olduğu gibi açıkça ortaya çıkarmıştır. 

Ancak Abdullah lbn Übey ve arkadaşlannın münafık olduklan 



322 TEFHÎMU'L KUR AN 63 i Münafikun Suresi 

tüm açıklığıyla belli olmasına rağmen, Hz. Peygamber (s.a) onlann 
yaptıklarına göz yummaya devam etmiştir. Zira münafıklar hâlâ 
güçlü bir gruptu Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenlerinin bu gru¬ 
bu kollamasının yanısıra, Medine nüfusunun en az üçte biri onlann 
yanındaydı. Nitekim Uhud Savaşı nda bu gerçek ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla dışandaki düşmanlar ile savaşırken, bir de içteki düş¬ 
manlarla uğraşmak akıllıca bir davranış olmazdı. Bu sebepten ötürü 

Hz. Peygamber (s.a) münafıklara, onlann zahiri iman iddialarını göz- 
önüne alarak davranmaya devam etmiştir. Öte yandan münafıklar 
da kendilerinin kafir olduğunu açıkça ilan edecek veyahut düşman¬ 
lan Müslümanlara saldırdığında, onlarla birlikte olup Müslümanla- 
ra karşı savaşacak güçte değillerdi. Her ne kadar onlar görünüşte 

güçlü görünüyorlarsa da, aslında kendi içlerinde birçok zaaflan da 
taşıyorlardı. Nitekim bu zaaflar Haşr Suresi nin 12-14. ayetlerinde 
ortaya konmuştur, işte onlar bu nedenlerden dolayı Müslüman gö¬ 

rünmeyi tercih ediyorlardı, öyle ki namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar 
ve hatta samimi Müslümanlann gerek bile duymadıklan derecede, 
konuşurken Islâm ile ilgili büyük iddialarda bulunuyorlardı. Aynca 
bu münafıklar kendi nifaklannı gizlemek için birçok yalan ve hileye 
başvurmak zorunda kalıyorlardı. Böyle yapmakla, kendileriyle bir¬ 
likte olduklannı ihsas etmek amacıyla kabilelerini (Evs ve Hazrec) 

kandırmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla, bir yandan kabilelerinden 
kopmaları sonucunda başlarına gelecek belalardan bu yalanlar va¬ 
sıtasıyla korunurlarken, diğer yandan kabile bağlannı kullanarak 
fitne ve fesadlannı daha rahat bir şekilde sürdürüyorlardı. 

İşte bu nedenler dolayısıyla Abdullah Ibn Ubey ve onun münafık 
yandaşlarının Benu Mustalik gazvesine katılmaları mümkün olmuş 

ve bu gazve esnasında aynı anda iki fitnenin çıkmasına sebebiyet 
vermişlerdir. Sözkonusu bu iki fitne, Müslüman toplumu param¬ 
parça edebilecek derecede büyüktü. Ama Kur an ın yol göstericiliği 
ve Hz. Peygamberin (s.a) mürebbiliği sonucunda Müslümanlar, bu 
iki büyük fitneyi başarabilmişler ve münafıklar tüm hesaplarının 
aksine kendileri zelil olmuşlardır. Bu fitnelerden birincisi Nur Sure- 

si’nde, diğeri ise bu surede zikredilmiştir. 
Sözkonusu vak a, Buhari, Müslim, Ahmet lbn Hanbel, Nesei, Tir- 

mizi, Beyhaki, Taberani, lbn Merduye, Abdürrezzak, lbn Cerir, lbn 

Sad ve lbn Ishak tarafından birçok senetle nakledilmiştir. Kimi riva¬ 
yetlerde bu vak anın hangi gazve esnasında meydana geldiği tasrih 
edilmemiştir. Bazı rivayetlerde ise bu hadisenin Tebuk gazvesinde 
vuku bulduğu nakledilmiştir. Ancak tüm siyer ve mağazi alimleri, 
bu olayın Benu Mustalik gazvesi esnasında meydana geldiği huşu- 
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sunda f örüş birliği içindedirler. Nitekim tüm rivayetleri bir araya ge¬ 
tirdiğin'izde, sözkonusu hadisenin şöyle cereyan ettiği anlaşılıyor: 

Beçıu Mustalık gazvesinin zaferle sonuçlanması sonrasında, 

İslâm ordusu hâlâ oradan ayrılmamışken, Mu ray si kuyusu çevre¬ 
sinde iki Müslüman (Hz. Ömer'in seyisi Cahcah bin Mesud Giffari ve 
Sinan bin Dabrul-Cuheyni) birbirleriyle kavga ederler. (Bu olayın 
kahramanlan diğer rivayetlerde değişik isimlerle anılıyorlarsa da, 

biz İbn Hişam'da verilen isimleri naklettik) Taraflardan bir tanesi 
olan Sinan. Cüheyni kabilesine mensuptu ve Cfıheyni kabilesi de 
Hazrec'in müttefıklerindendi. Tartışmanın başında her ikisi de bir¬ 

birlerine sözle karşılık verirlerken, Cahcah, Sinan'a tekme atar, ve 
Kadim dönemlerde. Yemen adetlerine göre tekme yemek büyük bir 

hakaret olarak telakki edildiğinden, Sinan Ensan, Cancah ta Muha¬ 
cirleri yardıma çağırır. İbn Übey olayı haber alınca, Evs ve Hazrec ka¬ 
bilesini kışkırtmak için "Koşun müttefikinize yardım edin" diyerek 
bağırmaya başlar. Diğer taraftan muhacirler de koşup gelince, orta¬ 
ya öyle bir durum çıkar ki, neredeyse Muhacir ve Ensar birbirlerine 
saldıracak gibi olurlar. Oysa biraz önce birlik içinde, düşman bir ka¬ 
bileyi yenilgiye uğratmışlar ve şimdi ise daha oradan ayrılmadan bir¬ 

birleriyle kavga etmek durumuna düşmüşlerdir. Gürültüler üzerine 
dışan çıkan Hz. Peygamber (s.a) şöyle dedi: "Bu cahiliyye çağrısı da 
nedir? Sizin bu yaptığınız cahiliyettir ve bu çok kötü bir şeydir." Hz. 
Peygamber in (s. a) bu sözleri üzerine her iki taraftanda samimi 
Müslümanlar bir araya gelerek hadiseyi yatıştırmışlar ve Sinan da 
Cancah’dan af dilemiş ve barışmışlardır.*15 

Bu olay üzerine tüm münafıklar Abdullah İbn Ubey 'in yanına gi- 

(1) Burada Hz. Peygamberin bu hadise üzerine söylediği sözler çok önemlidir. 
İslâm'ın temel ilkesi mucibince, birbirleriyle kavga eden iki Müslümandan biri 
yardım istemek zorunda kalırsa, ''Ey Müslümanlar " ya da "Ey insanlar' diye ses- 
lenmelidir. Şayet kavga edenlerden birisi, kabilesini, ırkını, bölgesini vs. mensu¬ 
bu olduğu bir grubu çağırırsa, bu açîkça cahiliye çağrısıdır. Yaraşıra bu çağnya 
cevap verenler, mazlumun, zalimin kim olduğunu anlamadan, haklı-haksızın 
kim olduğunu bilmeden, salt taassup saikiyle bir tarafı tutarlarsa, onlann yap¬ 
tı kİ an da cahiliyye davranışından başka bir şey değildir ve bu tür davranışlar 
yeryüzünde fesada yol açar. İşte bu nedenlerden dolayı Hz. Peygamber (s.a) bu 
davranışı kötü bir şey olarak nitelemiş ve sizin bu cahiliyye adetiyle ne ilginiz 
var? Sîzler İslâm milletindensiniz. Niçin Ensar, Muhacir diye çağırılıyor ve bu 
çağnya icabet ediyorsunuz? demiştir. Allame Sühyli' Raedu 1-Unuf' adlı ese¬ 
rinde şöyle yazar: İslâm hukukçulanna göre, bir kavga ve ihtilal' nedeniyle bir 
kimsenin cahiliyye çağrısında bulunması cezayı gerektirir bir suçtur. Bir grup 
fakilıe göre bu suçun cezası o dönemki şartlar mucibince takdir edilir. Bazen ta- 
zir olabilirken, bazen gerektiğinde hapse atılır. Ama daha büyük bir fesada ne¬ 
den oluyorsa, ona sopa da vurulur." 



324 TEFHİMU'L KUR AN 63 / Münafikun Suresi 

dip, ona şöyle dediler "Bizler senin hakkında bir takım ümitler besli¬ 

yorduk ve sen de bizi müdafaa ediyordun. Fakat artık öyle anlaşılı¬ 

yor ki, sen de bize karşı bu dilencilerin yanındasın." Zaten için için 

yanmakta olan İbn Übey, bu sözleri duyunca dayanamayıp patlamış 

ve şu sözleri sarfetmiştir: "Bu sizlerin kendi suçunuzdur. Çünkü siz- 

ler, onlara ülkenizde kendiniz yer verdiniz, onlar ile mallarınızı pay¬ 

laştınız. Şimdi ise onlar güçlenmiş ve düşmanlarımız olmuşlardır. 

Bizim bu dilencilerle olan durumumuz, "köpeğini semizlet, seni ye¬ 
sin" diyen adamın durumu gibidir. Fakat siz onlar ile alakanızı ke¬ 

serseniz onlar yok olup giderler. Fakat Allah a yemin ederim ki Medi¬ 

ne’ye döndüğümüzde, şerefliler şerefsizleri oradan çıkaracaktır."121 

Bu toplantıda tesadüfen, o zaman genç bir delikanlı olan Zeyd bin 

Erkam da bulunuyordu. O bu toplantıda münafıkların tüm konuş¬ 

malarını gidip Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan amcasına aktar¬ 

mıştı. O da yeğeninin kendisine anlattıklarını, Rasulullah'ın (s.a) 

huzuruna vanp aynen anlatmıştır. Bunun üzerine Rasulullah (a.s) 

Zeyd'i çağırarak, kendisine toplantıda işittiklerini yeniden anlattır¬ 

mış ve ona, "Sen İbn Ubey'in böyle dediğini sanabilirsin" demiştir. 

Fakat Zeyd in, tüm söylediklerini bizzat kulaklarıyla duyduğuna ye¬ 

min etmesi üzerine, Hz. Peygamber (s.a) İbn Ubey'i çağırarak, bir de 

ona sormuştur. Ancak ibn Ubey kesinlikle tüm suçlamalan redde¬ 

derek, böyle birşey söylemediğine yemin eder. Ensar'dan yaşlı ve ile¬ 

ri gelenler de, Zeyd in bir genç olarak yanlış anlamasının mümkün 

olabileceğini, dolayısıyla bir kabile reisi dururken bir gence itimat 

edemiyeceklerini söylemişlerdir. Fakat Hz. Peygamber, Zeyd'i tanı¬ 

yordu, Abdullah İbn Ubey'i de. Bu bakımdan o hakikati anlamış¬ 

tı!.. 

Hz. Ömer bu olaydan haberdar olur olmaz Hz. Peygamber e (s.a) 

şöyle der: "Ya Rasulellah! İzin verin bana, bu münafığın kellesini 

uçurayım. Yok eğer bana izin vermeyi uygun görmüyorsanız, En¬ 

sar'dan Muaz bin Cebel ve Ubade bin Beşir'e yahut Sa'd bin Muaz ve¬ 

ya Muhammed bin Mesleme'ye emredin, onlar bu münafığı öldür¬ 

sünler." Bazı rivayetlerde Ensar'dan muhtelif kimselerin isimleri ve¬ 

rilerek, Hz. Ömer, Rasulullah'a "Bunlardan birini seç" der. Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) ise, "Böyle yapmayın. Çünkü ben bu şekilde davranır- 

(2) Medine'deki münafıklar, Hicret ederek Medine'ye gelen tüm Müslümanlara ' di¬ 
lenci' diyorlardı. Bu ifadeyi kullanmalarındaki gayeleri. Muhacirleri küçük dü¬ 
şürmekti. 
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sam, Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor derler" buyurur ve daha 

sonra hemen yola çıkmaları emrini verir. Oysa bu emir, hiç uygun 

bir vakitte verilmediği gibi, Hz. Peygamberin de böyle aniden yola 

çıkması adeti değildi. 30 saat hiç dinlenmeden yola devam edilmesi 

sonucunda, herkes yorgun ve bitkin düşünce durdular ve herkes 

uyudu. Hz. Peygamber in böyle yapmasının nedeni, Muraysi kuyu¬ 

sunun çevresinde vuku bulan hadisenin izlerini silmekti. Ensar'ın 

ileri gelenlerinden biri olan Hz. Usad bin Hudeyr Hz. Peygamber e 
(s.a) "Ya Rusüleîlah! Bu saatte hareket etmemizi emrettiniz. Ancak 

münasip değildir. Ayrıca siz hiçbir zaman bu şekilde yola çıkmazdı¬ 

nız. Bunun sebebi nedir acaba?" diye sormuş ve Hz. Peygamber (s.a) 

"Sen efendinin ne yaptığını işitmedin mi? şeklinde cevap vermiştir. O 

"Hangi efendim?" deyince, Hz. Peygamber, "Ibn Ubey" deyip karşılık 

vermiştir. Bunun üzerine Hz. Ubeyd, "O ne yaptı?" diye sormuş ve 

Hz. Peygamber (s.a) onun, "Medine'ye döndüğümüzde şerefliler şe¬ 

refsizleri çıkaracaktır" dediğini nakletmiştir. Hz. Ubeyd, ise. Ya Ra- 

sulellah! Allah'a yemin ederim ki, şeref sahibi olan sizsiniz ve zelil 

olan odur. Ne zaman isterseniz onu kovabilirsiniz" demiştir. 

Bu haber yavaş yavaş Ensar arasında yayılmış ve onlar da Ibn 

Ubey e karşı müthiş bir öfke oluşturmuştur. Hemen Ibn Ubey'e gide¬ 

rek, Hz. Peygamber den af dilemesini söylemişler, ama buna karşılık 

Ibn Ubey öfkesiyle şöyle demiştir: "Siz O na iman et, dediniz iman et¬ 

tim, zekat ver dediniz, verdim, şimdi ise Muhammed'e secde etmedi¬ 

ğim kaldı." Bu sözleri üzerine Ensar'ın ona kızgınlığı artmış ve kendi¬ 

sine lanetler yağdırmışlardır. Sonra ise bu kafile Medine'ye girmek 

üzere iken, Abdullah Ibn Ubey'in oğlu -ki onun adı da Abdullah idi- 

kılıcını çekerek babasına karşı dikilmiş ve şöyle demiştir: "Sen, Me¬ 

dine'ye döndüğümüzde şerefli olanlar şerefsizleri çıkaracak demiş¬ 

sin. Sen şerefin Allah'a ve Onun Rasulü'ne ait olduğunu şimdi an¬ 

larsın. Allah'a yemin ederim ki, Rasulullah izin vermedikçe Medi¬ 

ne'ye giremezsin." Bunun üzerine Ibn Ubey, "Ey Hazrec kabilesi! Ba¬ 

kın oğlum, benim Medine'ye girmeme mani oluyor” diye bağırmaya 

başlar. Bu olay Hz. Peygambere ulaştırılınca O, "Abdullah'a babası¬ 

nın girmesine izin vermesini söyleyin" der. Söz kendisine iletilince, 

Hz. Abdullah, babasına "Madem Hz. Peygamber izin vermiş, o halde 

girebilirsin" demiştir. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a) Hz. Ömer'e, 

Gördün mü? Sen bana, izin ver onu öldüreyim dediğinde, sana onu 

öldürmen için müsaade etseydim eğer, birçok kişi onun için üzüle- 
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çekti. Ama sen, onu bugün öldürürsen hiçbir şey olmayacaktır'' diye 
buyurmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer, "Allah’a yemin ederim ki, 
Allah Rasulu nün sözleri benim sözlerimden daha çok hikmete meb- 
nicîir" diye karşılık vermiştir.® 

Bu surede muhtemelen Hz. Peygamber Medine'ye vasıl olduktan 
sonra indirilmiştir. 

(3) Bu hadise iki önemli şer'i ilkenin temelini oluşturur. Birincisi, Abdullah İbn 
Ubey İbn Selul gibi birisi, Müslüman bir topluluk içerisinde bulunuyorsa, o öl¬ 
dürülmeyi haketmiş olsa bile, hemen öldürülmesi gerekmez. Bu gibi meselelerde 
kesin karar vermeden önce, o kimsenin öldürülmesi durumunda, bunun daha 
büyük bir fesada yol açıp-açmayacağı iyice düşünülmelidir. Bazı zaman, yete¬ 
rince şartlan gözönüne almadan, sadece kanuni kararlar doğrultusunda hare¬ 
ket etmek aksi tesirler yapabilir. Şayet münafık ve müfsid bir kimsenin arkasın¬ 
da siyasi bir güç varsa, onun hemen cezalandırılması, fitneyi bertaraf edeceğine, 
aksine fitne ve fesadın ortadan kalkması için, muhalif siyasal gücün hikmet ve 
tedebbür ile ortadan kaldırılması gerekir. Aynı maslahat nedeniyle Hz. Peygam¬ 
ber. İbn Ubey'i hemen cezalandırma yoluna gitmemiştir. Oysa o zaman bunu ya¬ 
pabilirdi. Fakat buna rağmen, İbn Ubey e yumuşak davranmaya devam etmiş ve 
iki-üç sene içerisinde yavaş yavaş münafık güçler tamamıyle yok olmuşlar¬ 
dır. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Münafıklar sana geldikleri zaman: "Biz gerçekten şehadet ederiz ki, 

sen kesin olarak Allah'ın elçisisin" dediler. Allah da bilmektedir ki sen 

elbette O’nun elçisisin. Allah, şüphesiz münafıkların yalan söylemekte1 

olduklarına şahidlik etmektedir. 

AÇIKLAMA 

1. Yani, her ne kadar doğru söylüyorlarsa da, inançları söyledikle¬ 

ri ile bir değildir. Dolayısıyla onlar senin Allah ın Rasulü olduğuna 

şehadet ederlerken, samimi davranmamaktadırlar. Burada dikkate 

değer nokta, 'Şehadet'in iki esasa dayalı olmasıdır, a) Şehadet edi¬ 

len husus bir hakikat olmalıdır, b) Şehadet eden (şahit), ettiği husu¬ 

sun gerçekliğine inanmalıdır. Yani şahit, şehadet ettiği hususun 

gerçeğine inanmalıdır. Yani şahit, şehadet ettiği hususa inanıyorsa 

her yönüyle doğru bir kimsedir. Ancak bir kimse yalan (veya yanlış) 

bir husus üzerine şehadet ediyor ve fakat ona inanıyorsa, bu kimse 

hiç değilse inancı bakımından tutarlı addedilir. Tam aksine bir kim¬ 

se gerçek bir husus üzerine şehadet ediyor ve fakat ona inanmıyor¬ 

sa, bu kimse yalancının biridir. Sözgelimi Islâm'ı hak olarak tasdik 

eden bir mü min, her yönüyle doğru bir kimsedir. Ama kendi dinine 

bağlı kalmakta devam eden bir Yahudi, Islâm'ı hak olarak tasdik 

ederse şayet, onun bu şehadeti bir yalandan ibarettir. Ancak İslâm'ı 

batıl olarak telakki ediyorsa, bu kimsenin bu düşüncesi isabetli ol¬ 

masa bile, kendi akidesi bakımından tutarlıdır. 
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2 Onlar, yeminlerini bir siper edinip2 Allah'ın yolundan alıkoydular." 

Doğrusu şu ki onlar, ne kötü şey yapmaktadırlar. 

3 Bu, onlann iman etmeleri sonra küfretmeleri dolayısıyla böyledir. 

Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur, artık onlar kavraya- 

mazlar.4 

AÇIKLAMA 

2. Yani mümin olduklarına yemin ediyorlar ve Müslümanlar öfke¬ 
lenerek kendilerine düşman muamelesi yapmasınlar diye bu yemin¬ 
lerini kendilerine kalkan olarak kullanıyorlar. 

Burada kullanılan ' Yemin" ile, münafıkların mümin olduklarını 
gösterme amacıyla ettikleri yemin kastolunuyor. Yanısıra bu yemin, 
onlann münafıklık yaparlarken yakalandıklarında, bunu nifak ol¬ 
sun diye yapmadıklarına Müslümanlan inandırmak için ettikleri ye¬ 
min de olabilir. Yine Abdullah Ibn Ubey'in, Zeyd bin Erkam'ın sözle¬ 
rini yalanlamak için yapmış olduğu yemin de olabilir bu. Aynca zik¬ 
rettiğim bu tüm ihtimallerin yanısıra, Allah Teâlâ, "şehadet ederim 

ki Muhammed Allah'ın Rasulüdür" sözünü de yemin olarak kabul 
etmiş olabilir. Bu son ihtimalden ötürü, bir husus üzerine şehadet 

eden kimsenin, şehadeti yemin olarak kabul edilebilir mi, edilemez 
mi şeklinde fakihler arasında tartışma çıkmıştır. İmam Ebu Hanife 
ve onun imam Zufer dışındaki talebeleri, Süfyan Sevri, imam Evzaı, 
bu şehadeti şer'i istilahtaki yemin olarak anlamışlardır. Ancak 
İmam Züfer aksi kanaattedir. İmam Malik'ten birincisi bunun mut¬ 

lak yemin olduğu şeklinde, diğeri şehadet edilirken yemin niyeti var¬ 
sa yemin, yoksa şehadettir; yahut Allah'ı şahit tu tarak şehadet et¬ 
mişse yemin, değilse yine şehadettir, şeklinde iki görüş rivayet edil- 
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miştir. İmam Şafii ise, "bir kimse Allah'ı şahit tutarak şehadet eder¬ 
se, bu şehadeti yemin olarak addedilir. Ancak o kimsenin niyetinin 
de yemin etmek olması şartıyla," demektedir. (Ahkamu'l-Kur'an, El- 
Cassas; Ahkamu’l-Kur an, lbnu'l-Arabi) 

3. "Fesaddu an sebilillah" iki anlama da gelebilir. Birincisi. "Onlar 
kendi nefislerini Allah yolundan alıkoyarlar"; İkincisi, "Onlar başka- 

lannı Allah yolundan alıkoyarlar." Biz tercümemizde bu iki anlamı 
da gösterdik. Birinci anlamıyla; onlar bu tür yeminler yoluyla, 
Müslüman toplum içinde yerlerini korumak istiyorlar ve böylece 
iman ettiklerini iddia etmelerine rağmen imanın mükellefiyetlerini 
yerine getirmek ve Allah'a ve Rasulü'ne itatten kaçınmak için, bu ye¬ 
minleri kendilerine kolaylık sağlıyordu. İkinci anlamıyla; onlar bu 
tür yeminler arkasında gizlenmek suretiyle, İslâm toplumu içinde 
fesad yayabiliyor ve Müslümanların sırlarını düşmanlara aktarabi¬ 
liyorlardı. Ayrıca, bir yandan henüz İslâm'ı kabul etmemiş olan kim¬ 

selere yanlış bilgiler vererek bu kimselerin İslâm'a girmelerini engel¬ 
lerken diğer yandan yeminlerini sıradan Müslümanlar arasında 
şüphe sokmak için bir vasıta olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan, 

bunu ancak kendilerini Müslüman sallarda bir Müslümanmış gibi 
göstererek yapabilirler, asıl kimliklerini açığa vurarak yapamazlar¬ 
dı. 

4. "Onlar inandılar" yani iman iddiasında bulunarak Müslümanla¬ 
rın içine girdiler. "Sonra inkar ettiler'’; Kalpten inanmayıp, eski küfür¬ 
lerinde devam etmekle birlikte, zahiren inandıklarını söylediler. Ya¬ 
ni onlar iyice düşünerek ve planlı bir şekilde davranarak açıkça İsl¬ 
âm'a girmemişler ve aynı zamanda açıkça küfür yolunu da tutma¬ 
mışlardır. Ve böylece münafıkça bir tavır izlemeleri dolayısıyla da, 
Allah onların kalplerini mühürlemiş, onlara sadık bir Müslüman, 
şerefli bir insan olmayı nasip etmemiştir. Onlarda da hakikati kavra¬ 
ma yeteneği kalmayıp, ahlaki duygulan tamamen silinmiştir. Çün¬ 

kü böyle bir yolda yürüdükleri, yani gece gündüz sözleri ve davranış¬ 
ları arasında çelişkilerle yaşadıkları için, bu değerlerinden mahrum 
olmuşlar ve bu zilleti kendileri tercih etmişlerdir. 

Bu ayet, Allah’ın kalpleri mühürleme hususunda inzal ettiği bir¬ 
çok ayetten birisidir. Onlar mecburen münafık olmuş da değildir. 

Gerçekte, onlar mümin olduklarını söylemelerine rağmen, küfür yo¬ 
lunda ısrar etmiş ve bu yüzden de Allah'ın kalplerini mühürlemiş ol¬ 
duğu kimselerdendir. Çünkü onlar kendileri için münafıklığı tercih 
etmiş ve Allah da onlara bu ahlâki rezilliği nasip etmiştir. 
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4 Sen onları gördüğün zaman cüsseli-yapılan beğenini kazanmakta¬ 

dır. Konuştukları zaman da onları dinlersin.0 (Oysa) Sanki onlar, (sütun 

gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler.4 5 6 (Bu dayanıksızlıklarından 

dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar.7 Onlar düşmandır¬ 

lar,8 bu yüzden onlardan kaçımp-sakın.9 Allah onları kahretsin10 nasıl da 

çevriliyorlar.11 

5 Onlara: "Gelin Allah’ın Resulü sizin için mağfiret (bağışlanma) di¬ 

lesin," denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen, onların büyüklük 

taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün.12 
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6 Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar 

için birdir. Allah, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir.13 Şüphesiz 

Allah, fasık olan bir kavme hidayet vermez.14 

7 Onlar ki: "Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiç bir infak (harca¬ 

maca bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler." derler. Oysa göklerin ve 

yerin hâzineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. 

8 Derler ki: "Andolsun, Medine’ye bir dönecek olursak, gücü ve onu¬ 

ru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp-çıkaracaktır."13 

Oysa izzet (güç, onur ve üstünlük) Allah'ın, O'nun Resuiü'nün ve 

mü'minlerindir.16 Ancak münafıklar bilmiyorlar. 

AÇIKLAMA 

5. tbn Abbas'ın açıklamasına göre. Abdullah Ibn Ubey yakışıklı, 
sıhhatli, çekici konuşan bir kimseydi. Onun Medine'nin ileri gelenle¬ 

rinden olan arkadaşlan da kendisi gibiydi. Hz. Peygamber meclise 
geldiğinde sırtlan yastıklara dayanmış bir şekilde iddialı iddialı laf¬ 
lar ederlerdi, öyle ki onlann bu halini gören bir kimse, bu muteber 

kişilerin, şehrin en alçak karakterli kimseleri olduklannı tahmin 
edemezdi. 

6. Yani, duvar yastıklanna yaslanarak oturan bu kimseler, tıpkı 

duvara dayatılmış kütük gibidirler. Bu ifade, onlann ahlâki duygu- 
lannı yansıtmak ve insani bir öze sahip olamadıklanm vurgulamak 
için kullanılmıştır. Onlar hiçbir işe yaramadıklan için kütüğe benze¬ 
tilmişlerdir. Oysa kütük bile çatı, kapı, masa, koltuk vs. yapımında 
kullanılır. Ancak duvara dayatılmış kütükler bir işe yaramazlar. 

7. Bu kısa cümleyle, onlann suçlu vicdanlannm tasviri yapılmış¬ 

tır. Çünkü onlar her an kalplerinde, nifaklannın ve iman iddialan- 
nın yalan olduğunun anlaşılması korkusunu taşıyorlardı. Dolayı¬ 
sıyla her an bu sırlannın açığa çıkmasından ya da Müslümanların 
kendilerinin bu davranışlarından ötürü bir gün sabırlannm taşıp 

hesap sorabileceklerinden korkuyorlardı. Bu yüzden şehirde küçük 
bir gürültü bile olsa, hesap vaktinin gelişini mi haber veriyor diye ür¬ 
küp duruyorlardı. 

8. Diğer bir ifadeyle, onlar açıkça düşmanlık yapanlardan daha 
tehlikelidirler. 

9. Onlann görülmüşlerine aldanmayın, sizi aldatabilme ya da size 
zarar verebilme ihtimaline binaen her an dikkatli olun. 

10. Bu bir beddua değildir. Bu, Allah'ın, onlarm cezayı haketmiş 
olduklarına dair, haklanndaki kanaatini açıklamasıdır sadece. Yani 

onlar cezalandınlmaktan kurtulamayacaklardır. Başka bir anlam 
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da şu şekilde verilebilir: Yani Allah ifadeyi lugavi değil, ıstılahi anla¬ 
mıyla kullanmış olabilir. Bu takdirde anlam, "Allah onlan kahretsin' 
şeklinde olur. Böylelikle Allah onların ihanetlerinin şiddetini vurgu¬ 

lamış olmaktadır, beddua etmiş değil. 
11. Burada açıkça, onlan imandan nifaka çevirenin kimler olduğu 

beyan edilmiştir. Bunun beyan edilmesinden anlaşılıyor ki, onlan 

yoldan çıkaran pek çok şey vardır, örneğin, şeytan, kötü dost, heva 
ve heves, eş, sevgili, çocuklar, kabile, bir başkasına hased, buğz, te¬ 
kebbür. kibir vs. gibi tüm bunların herbiri (veya hepsi) insanı yoldan 
çıkarabilir. 

12. Yani, onlar bizzat gelip Hz. Peygamber den (s.a) af dilemedikleri 
gibi, davet edildiklerinde dahi af dilemek yerine kibirleniyor, Hz. Pey- 
gamber in yanına gelip af dilemeyi zillet olarak telakki ediyorlardı. 
Bu onlann mümin olmadıklannm açık bir delilidir. 

13. Bu Tevbe Suresi ndeki ifadeden (ki Münafikun Suresi Tevbe 

Suresi nden 3 yıl sonra nazil olmuştur) daha şiddetli bir ifadedir. 
Tevbe Suresi'nde Hak Teâlâ, Rasulüne hitap ederek, münafıklar 
hakkında "Onlar için ister af dile ister dileme, onlar için yetmiş defa 
af dilesen, yine Allah onlan affetmez. Böyledir; çünkü onlar Allah'ı ve 
Rasulünü tanımadılar; Allah yoldan çıkan kavmi doğru yola ilet¬ 

mez" buyurmuştur. 84. ayette ise şöyle denmiştir: "Ve onlardan ölen 
birine asla namaz kılma, onun kabri başında durma. Çünkü onlar 

Allah'ı ve Rasulü nü tanımadılar ve fasık olarak öldüler." 
14. Bu ayetin iki anlamı vardır: a) Dua, hidayet üzerinde olanlar, 

yani Müslümanlar için fayda sağlar. Dini reddeden ve itaat yerine 
fisk ve tuğyan yolunu benimseyen kimse için, değil sıradan bir kim¬ 
se, Allah Rasulü dahi dua etse, yine de bir yaran olmaz, b) Hidayete 
talip olmayan kimseye hidayet vermek Allah'ın sünneti değildir. Al¬ 
lah'ın hidayetine sırt çeviren ve davet edildiğinde kibirle reddeden 
bir kimseye, Allah hidayeti kabul etmesi için ısrar etmez. 

15. Hz. Zeyd bin Erkam, bu olayı şöyle anlatıyor "Ben Ibn Ubey'in 
sözlerini Hz. Peygamber e aktardığımda Ibn Ubey bunu yalanlaya¬ 
rak, yemin etti. Bunun üzerine Ensar'ın yaşlılan ve amcalanm beni 

azarladı. Hatta Hz. Peygamberin bile, beni yalancı, Ibn Ubey "i doğru 
kabul ettiğini hissettim. Bu. benim hayatımın en üzücü olayı idi. An¬ 
cak bu ayet nazil olunca, Hz. Peygamber beni çağırarak kulağımdan 

tuttu ve "Bu oğlanın kulağı sadıktı. Allah da onu tasdik etti" dedi, 
(îbn Cerir, aynca Tirmizi'de benzeri bir rivayet mevcuttur.) 

16. Yani, şeref ancak Allah a mahsustur. Hz. Peygamber risalet, 
müminler de iman nedeniyle şereflidirler. Fakat kafirlerin, fasık ve 
facirlerin, münafıkların şereften bir paylan yoktur. 
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9 Ey iman edenler, 17ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikret¬ 

mekten 'tutkuya kaptınp-alıkoymasın';18 kim böyle yaparsa, artık onlar 

hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 

10 Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir süreye (ece¬ 

le) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden ol¬ 

sam" demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. 

11 Oysa Allah, kendi eceli gelmiş bulunan hiç bir kimseyi kesinlikle 

ertelemez. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. 

AÇIKLAMA 

17. Bu ayetin muhatabı Müslüman olduğunu söyleyen herkestir. 
"Ey iman edenler"; ifadesi Kur an da bazen müminlere, bazen 
Müslüman olduklarını iddia edenlere, bazen de genel olarak 

Müslümanlara hitaben kullanılmıştır. 'Nerede, kime hitap edildiği, 
ayetin siyak sibakına bakılarak anlaşılır. 

18. Burada "mal ve çocukların" özellikle zikredilerek vurgulanma¬ 
sı, insanların umumiyetle mal ve çocuklannın hatırı için imanın so¬ 
rumluluklarından yüz çevirmeleri nedeniyledir. Çünkü insan umu¬ 
miyetle bunlar yüzünden nifak, iman zaafı, fısk ve itaatsizliğin ba¬ 

taklığına saplanır. Aslında kastedilen, insanı Allah tan gafil eden 
dünyadaki herşeydir. Allah'tan gaflet, her kötülüğün asıl sebebidir. 

Şayet insan her an başıboş olmadığını, Allah'ın bir kulu olduğunu, 
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Allah'ın kendisinin her yaptığından haberdar olduğunu ve yaptıkla¬ 
rından bir gün hesaba çekileceğini hatınnda tutarsa, işte o zaman 
hiçbir sapıklık ve dalâlete düşmez. Beşeri zaafları dolayısıyla bir ha¬ 

ta yapsa bile, hata yaptığını anlar anlamaz kendine çeki düzen ve¬ 

rir. 

MÜNAFİKUN SURESİNİN SONU 
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64 
• 

TEĞABUN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı 9. ayetinden alınmıştır. 

Nüzul Zamanı: Mukatil ve Kelbî nin bu surenin bir kısmının Mek¬ 
ke'de diğer bir kısmının da Medine'de nazil olduğunu söylemelerine 
karşılık, İbn Abbas ve Ata bin Yessar ise, 13 ayetin Mekke'de, geri ka¬ 
lan ayetlerin ise, Medine'de nazil olduğunu söylemektedirler. Fakat 
müfessirlerin çoğu, bu sureyi Medeni olarak nitelemişlerdir. Sure¬ 
nin nüzul zamanını tayin etmemize yarayacak hiçbir ipucu bulun¬ 

mamasına karşı, muhtevasından onun Medine'nin başlangıç dö¬ 
nemlerinde nazil olduğu anlaşılabilir. Bu bakımdan surenin uslûbu 
hem Mekki hem de Medeni ayetlerin üslûbuna benzemektedir. 

Konu: Bu surenin konusu, iman ve itaat etmeye çağrı ve güzel ah¬ 

lâkın esaslan ile ilgilidir. İlk dört ayette tüm insanlara seslenilirken, 
5. ayetten 10. ayete kadar Kur an ın davetini reddeden kimselere, 
buradan surenin sonuna kadar da İslâm'ı kabul edenlere seslenil- 
miştir. 

Tüm insanlara hitap edilirken, birkaç cümleyle şu 4 temel haki¬ 
kat anlatılmıştır. 

a) İçinde yaşamakta olduğunuz bu kainat sahipsiz değildir. Onun 
yaratıcısı ve idare edeni Mutlak Kadir olan Allah'tır. O nun her tür 

noksanlıktan münezzeh olduğuna, kainattaki her zerre şehadet et¬ 
mektedir. 

b) Bu kainat amaçsız yaratılmamıştır, bilakis onun varlığı bir hik- 



336 TEFHIMU'L KUR AN 64 / Teğabun Suresi 

mete dayanmaktadır. Bu kainatın bir eğlence için yaratılmış olduğu 
ve böylece son bulacağı şeklindeki bir yanlış zanna sakın kapılma¬ 

yın. 
c) Allah sizleri en güzel şekilde yaratmış, küfür ve imanı seçmede 

serbest bırakmıştır. Elbette bu, maksatsız yapılmamıştır. Küfrü ve¬ 
ya imanı seçtiğinizde sonuç farklı olacaktır. Allah size bu seçme hür¬ 

riyetini vermek suretiyle bu hürriyeti nasıl kullanacağınızı, hakkı 

mı, batılı mı seçeceğinizi denemektedir. 
d) Sîzler, başıboş ve sorumsuz bırakıldığınızı zannetmeyin. En so¬ 

nunda Allah’a dönecek ve o herşeyi Bilen in huzuruna geleceksiniz. 
Hiçbir şeyiniz O ndan gizli değildir. O sizin niyet ve hayallerinizi dahi 

bilir. 

Kainat ve insan hakkında bu 4 temel hakikat beyan edildikten 
sonra, hitap, kafirlere çevrilmiştir. Onların dikkati insanlık tarihi 
üzerine çekilerek, dünyaya gelip, yükselen ve sonunda helak olan 
toplumlara değinilmiştir, insan aklı bu vakıayı nasıl açıklamaya ça¬ 
lışırsa çalışsın, Allah Teâlâ bunun iki temel nedene dayandığını be¬ 
yan eder. 

a) O toplumlara peygamberler gönderilmiş ve peygamberler onlan 
doğru yola davet etmelerine rağmen, onlar bu daveti reddetmişler¬ 

dir. Bu inatçılıkları neticesinde, Allah onlan kendi başlanna bırak¬ 
mış ve onlar da kendi felsefelerine dayanarak bir dalâletten, diğerine 
sürüklenip durmuşlardır. 

b) O toplumlar, hayatın dünyaya mahsus olduğunu ve hesap ve¬ 
recekleri başka bir dünyanın olmadığını sanarak, ahiret inancını 
reddetmişlerdir. Bu düşünceleri nedeniyle, tüm hayatlan fesad ol¬ 
muş ve dünyayı ancak Allah'ın, azabıyla temizleyebileceği bir pislik¬ 

le doldurmuşlardır. 
İnsanlık tarihindeki bu iki temel gerçeğin beyan edilmesi sonra¬ 

sında kafirler, "Şayet sizler de kendi akibetinizin, önceki toplumlar 
gibi olmasını istemiyorsanız, Allah’ın Kur an' olarak peygamberine 
inzal ettiği yol göstericiye tabi olun" denilerek uyarılmışlardır. Aynca 
önceki ve sonrakilerin bir araya toplanarak, herkesin yaptıklarının 
ortaya döküleceği o günün mutlaka geleceği konusunda da ikaz edil¬ 
mişlerdir. Herkesin gelecekteki hayatı, dünyada yaptıkları dikkate 
alınarak takdir edilecektir. İman edip salih amel işleyenler ebedi 

Cennet hayatına hak kazanırlarken, inkar edip fesad işleyenler dai¬ 
mi Cehennem azabına müstehak olacaklardır. 

Bu bölümden sonra, iman edenlere seslenilerek bazı talimatlar 
verilmiştir. 

a) Dünyada hiçbir musibet Allah’ın izni olmaksızın insanın başı- 
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na gelemez. Kötü şartlarda müminler sabırlı olmalı, sebat gösterme¬ 

lidirler. Allah sabredenleri kendi yoluna iletecektir. Bir kimse korku 

nedeniyle imanından dönse bile, Allah'ın izni olmaksızın kendine ge¬ 

len musibetten kurtulamaz. Üstelik o kimse kendisini en büyük mu¬ 

sibete sokmuş olur. En büyük musibet ise, Allah’ın hidayetinden 

mahrum olmaktan başka bir şey değildir. 

b) Mümin iman etmekle herşeyin bittiğini sanmamalıdır. İman 

edildikten sonra Allah a ve Rasulü'ne de itaat edilmesi gerekir. Al¬ 

lah'a itaatten yüz çeviren kimse, gelecek zararla ilgili tüm sorumlu¬ 

luğu üstüne almış demektir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a), hakkı teb¬ 

liğ ettikten sonra sorumluluğu o kimseye vermiştir. 

c) Mümin kimse, sadece kendisine ve bir başkasının gücüne iti¬ 

mat etmez. O yalnızca Allah'a güvenir. 

d) Bir mümin için mal, evlat, eş önemli birer imtihan sebebidirler. 

Çünkü bir mümini iman ve itaatten çoğunlukla bunlar alıkoyar. Bu 

bakımdan onlar, doğrudan veya dolaylı bunların kendilerini iman¬ 

dan ayırmaması için hassas olmaları gerektiği konusunda uyarıl¬ 

mışlardır. Yine müminler nefislerini mala tapma fitnesinden koru¬ 

yabilmek için mallarını Allah yolunda sarf etmelidirler. 

e) Her insan, gücü nisbetinde sorumluluk taşır. Allah hiçbir in¬ 

sandan gücü üstünde bir işi gerçekleştirmesini istemez. Ancak mü¬ 

minler, güçleri yettiğinde Allah korkusu içinde yaşamaya, söz, dav¬ 

ranış ve münasebetlerinde, zaafları dolayısıyla Allah'ın hududunu 

çiğnememeye gayret göstermelidirler. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde olanlann tümü Allah'ı teşbih etmektedir.1 Mülk2 

de O’nundur, hamd3 (övgü) de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir. 

2 Sizi yaratan O'dur; buna rağmen sizden kiminiz kâfirdir, kiminiz 

ise mü'min.3 Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.6 

3 Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim (su¬ 

ret) verdi; suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır.7 

AÇIKLAMA 

1. İzah için bkz. Hadid an: 1. Sonraki konu düşünüldüğünde niçin 
bu cümleyle giriş yapıldığı anlaşılmaktadır. Zira daha sonraki ayet¬ 
lerde kainatı Allah'ın yarattığı, sahibi ve hükümdarının sadece O ol¬ 
duğu hakikati beyan edilmiştir. O, bu kainatı boş yere yaratmamış¬ 

tır. Bilakis kainatın yaratılışı bir hikmete dayanır, insanoğlu bu kai¬ 
natta başıboş bırakılmadığı gibi, yaptıklarından hesaba da çekile¬ 

cektir. Çünkü bu kainatın sahibi, herşeyden haberdardır ve kainat¬ 
ta olan herşey O nun bilgisi dahilindedir. 

Görüldüğü gibi bu konuya en uygun giriş ancak bu cümleyle 

(Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı anmaktadır.) yapılabilirdi. Mevki 
ve mahal itibariyle girişteki bu cümlenin anlamı şöyledir: Yerden, 
göğe ve hatta fezanın derinliklerine kadar dikkatli baktığınızda, her- 
şeyin Allah'ın zaaf, ayıp ve noksanlardan münezzeh olduğuna şeha- 
det ettiğini görürsünüz. Şayet O nun zat, sıfat, fiil ve işlerinde küçük 
bir noksanlık ya da kusur olsaydı, böylesine mükemmel bir nizama 
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sahip olan kainatın ayakta kalması mümkün olmazdı. Aksine biz bu 

kainatın eksiksiz, muazzam bir işleyişi olduğunu müşahede ediyo¬ 
ruz. 

2. Yani, kainatın yegane Meliki Odur. O, kainatı yaratıp harekete 

geçirmekle kalmayıp, her an bu kainatı idare etmektedir. O nun bu 
yönetiminde hiçbir kimsenin ortaklığı sözkonusu değildir. Şayet 
mahlukatın bir kısmında geçici ve sınırlı bir tasarruf yetkisi bulu¬ 
nuyorsa, bu yetkiyi onlar, kendiliklerinden (zorla) elde etmiş değil¬ 
dirler. Bu yetkiyi onlara Allah Teâlâ vermiştir. Allah'ın dilediği bir za¬ 
mana kadar, bu yetkilerini ellerinde tutabilirler. Dilediğinde ise, Al¬ 
lah, bu yetkiyi onlardan alır. 

3. Diğer bir ifadeyle, hamde layık olan sadece O dur. Başkalarının 

hamde layık yanlan varsa bile, bu, Allah'ın onlara bir lütfudur. Şa¬ 
yet hamd, şükür anlamında ele alınırsa, bundan şükre asıl müste- 
hak olanın Allah olduğu sonucu çıkar. Çünkü tüm nimetleri O ya¬ 

ratmıştır ve mahlukata O nun dışında ihsan eden kimse yoktur. Bir 
kimse, bir iyilik yaptığında, bizim kendisine ettiğimiz teşekkür, Al¬ 
lah'ın yarattığı nimetlerin onun vasıtasıyla bize ulaşması nedeniyle¬ 
dir. Yoksa bu nimetleri yaratan o kimse değildir ve hiç kimse Allah'ın 
yardımı olmaksızın o nimetleri bize ulaştıramaz. 

4. Yani, Kadir i Mutlak tır ve hiçbir kuvvet O nun kudretini sınırla 
yamaz. 

5. Bu ifadeye dört şekilde anlam vermek mümkündür ve hepsi de 
geçerlidir. 

a) "Sizi O yarattı. Sonra bazılarınız O'nun yaratıcı olduğunu kabul 
ederken, bazılarınız inkar etti." Bu anlam, birinci ve ikinci cümlenin 
birlikte okunmasından çıkmaktadır... 

b) "Sizi O yarattı ve mümin veya kafir olmakta sizleri serbest bı¬ 
raktı. O bu konuda sizleri zorlamadı. İman veya inkârınızdan so¬ 

rumlu olan sizlersiniz." Bu anlamı sonra gelen, "Allah yaptıklarınızı 
görmektedir." şeklindeki cümle de teyid etmektedir.Yani, size bu 
serbestiyi vermekle, sizin bu serbestiyi nasıl kullanacağınızı dene¬ 
mektedir. 

c) "O, iman edersiniz diye, sizi selim fıtrat üzere yarattı. Ancak bu 
fıtrat üzere yaratıldıktan sonra, kimileriniz fıtratının aksine inkar et¬ 
miş, kimileriniz ise fıtratı doğrultusunda iman etmek suretiyle, ya¬ 

ratıcısına tabi olmuştur." Bu ayet Rum Suresi nin 30. ayeti ile birlik¬ 
te mütaala edildiğinde, yukarıdaki anlam daha sarih anlaşılır. "O 
halde yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanları kendisi üzerine 
yarattığı fıtrata döndür." "Allah'ın yaratılışında bir değişim yoktur. 
İşte dosdoğru din. Ama insanların çoğu bilmiyorlar." Hz. Peygam- 
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ber in birçok hadisi de bu konuya ışık tutmaktadır. Rasulullah (s.a) 
birçok hadisinde, insanın fıtrat üzere doğduğunu, ama sonra harici 
etkilerle küfr, şirk ve dalâlete düştüğünü söylemiştir. (İzah için bkz. 
Rum an: 42-47) Burada aynca, hiçbir semavî kitapta insanın doğuş¬ 
tan günahkar olduğu inancının bulunmadığına dikkat çekmek ge¬ 
rekir. Ancak 1500 yıl önce ilk kez Hıristiyanlar, bu düşünceyi asıl 
inançları araşma sokmuşlardır. Bu gün bile bazı Katolik kilisesinin 
alimleri. Kitab ı Mukaddes te böyle bir inancın dayanaklarının ol¬ 
madığım itiraf etmektedirler. Kitah-ı Mukaddes üzerindeki uzmanlı¬ 
ğıyla tanınan Alman papaz Herbert Haag, "Kitab-ı Mukaddes'te İlk 
Günah İnancının Temelleri Var mıdır?" adlı eserinde şöyle demekte¬ 
dir: "Başlangıcından 3. asra kadar Hıristiyanlık'ta ilk günah inancı 
mevcut değildi. Daha sonraları ilk günah inancı yayılmaya başlayın¬ 
ca, birçok hıristiyan alimi bu bid ate karşı 200 sene mücadele etmiş¬ 
tir. Fakat en sonunda 5. asırda St. Agustin, mantığını kullanarak, 
insanoğlunun Adem Baba sının günahını miras olarak devraldığını, 
ama Isa Mesih’in kefareti ile birlikte insanların felaha erdiğini ileri 
süren bu düşünceyi diğer hıristiyanlara da kabul ettirmiştir." 

d) Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünecek olursanız O nun size 
verdiği nimetlerden, yine O nun verdiği vücut sayesinde istifade ede¬ 
bildiğinizi görürsünüz. Şayet O sizi bu şekilde yaratmış olmasaydı, 
sizler Yaratıcınıza karşı gelme imkanı bile bulamazdınız. Fakat bazı¬ 
larınız hiç düşünmeden, yahut yanlış düşünerek inkar yoluna ge¬ 
çerken. bazılarınız da iman ederek, fıtrat üzere olan doğru yola tabi 
olurlar. 

6. Bu cümlenin anlamı, maddi bir görmeyi ifade etmekten öte, 
amellerin değerlendirilip, ona göre karşılığın verilmesini tazammun 
eder. Tıpkı bir amirin, memuruna "Nasıl çalıştığım bir görelim hele!” 
demesi gibi. Yani, "Bir bakalım, iyi çalışırsan terfi edersin, kötü çalı¬ 
şırsan karşılığını ona göre alırsın.” 

7. Bu ayette üç husus arka arkaya açıklanmıştır ve aralarında sıkı 
bir irtibat vardır. 

"Gökleri ve yeri (kainatı) hak ile yarattı." Buradaki "hak ile" şeklin¬ 
deki ibareyle, bir haber verilmek isteniyorsa, kuşkusuz bu haber 
gerçektir. Şayet kainatın Allah'ın emri ile yaratıldığı anlatılmak iste¬ 
niyorsa, elbette kainat adaletle yaratılmıştır. Yok eğer bu bir görüş 
(söz) ise, doğrudur. Ya da fiili bir anlam kastediliyorsa, bu "kâinat 
hikmete dayalı yaratılmıştır" demiştir. Yani bu kainatı yaratan onu 
başıboş, anlamsız yaratmamıştır. Ardında bir hikmet vardır. Ve bir 
maksad için yaratılmıştır. Bu kainatın içinde ne yaratılmışsa mut¬ 
lak surette bir fonksiyonu (görevi) vardır. Buna dayanarak, insanoğ- 
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lunun kullanmakta olduğu birçdfc icadlar yapılmıştır. (İzah için bkz. 
En am an: 46, Yunus an: 11, İbrahim an: 26, Nahl an: 6, Enbiya an: 
15-16, Müminun an: 102, Ankebut an: 75. Rum an: 6. Duhan an: 

34, Casiye an: 28.) 
"Sizi şekillendirdi, şekillerinizi güzel yaptı" Bu ifade ile insanın sa¬ 

dece yüzü değil, Allah'ın insana bağışladığı ve'onların yardımıyla in¬ 

sanın hayatını idame ettirdiği bedeni yapısı ile kuvvet ve yetenekleri 
kastolunmaktadır. İnsan bu iki özelliğiyle diğer tüm mahluktan üs¬ 
tündür ve dolayısıyla onlar üzerinde hüküm sürmektedir. 

İnsana kullanabilmesi için münasip oranlarda boy, el, ayak ve di¬ 
ğer organlar verilirken bilgi elde edebilmesi için hissiyat, elde ettiği 
bilgiden yararlanabilmesi için düşünme ve muhakeme yeteneği be¬ 

yin (feraset) ve istediği yolu seçmesi ve Allah'ın verdiği yetenekleri 
hangi yolda kullanacağının bilinmesi için irade kuvveti bağışlanmış¬ 
tır. Yine insana, yaratıcısına inanıp, inanmama. O ndan yüz çevir¬ 
me, başka ilahlar edinme, hatta Allah'a karşı savaş açma özgürlüğü 
dahi verilmiştir. Tüm bu yetenekleri ona vermekle Allah Teâlâ, diğer 
mahlukat üzerinde, insana Hilen sahip olduğu bir iktidar bağışla¬ 

mıştır. (İzah için bkz. Mümin an: 91) 
Bu iki hususun açıklanmasından sonra doğal olarak ortaya şu 

sonuç çıkar: "Dönüş O'nadır!" Böylesine mükemmel ve hikmete da¬ 

yanan bu kainat içinde, kendisine sınırlı bir özgürlük, yetenek ve ta¬ 
sarruf hakkı verilen insana, bu nimetleri nasıl kullandığının sorula¬ 
cağı aşikardır. İşte “Dönüş O'nadır!” ifadesinin anlamı budur. Daha 

sonraki ayette, bu dönüş tüm insanlığın ahirette yeniden dirilip, sor¬ 
guya çekileceği vakittir. İnsana ancak o zaman, bu dünyada kendisi¬ 

ne verilen özgürlüğü hak yolda mı, batıl yolda mı kullanmış olduğu 
dikkate alınarak, yaptıklarına, "karşılık” verilecektir. Bu noktada şu 
tür sorular akla gelebilin "Ceza ve mükafatın bu dünyada iken veril¬ 
mesi mümkün değil mi?" veya "Ceza ve mükafatı ahirete ertelemek 

gerekir mi?" ya da "Niçin tüm insanlığın diriltildiği gün, yani aynı za¬ 
manda ceza ve mükafaat veriliyor?" İnsan biraz düşündüğünde ni¬ 
çin böyle yapıldığını anlar ve sebebini makul karşılar. Zira insanın 
dünyada iken yaptıklarının etkisi, onun ölümüyle sona ermez. Aksi¬ 
ne yapüklannın etkisi insan öldükten sonra da. gelecek nesillere si¬ 

rayet eder. Dolayısıyla insanın yaptıklarının tam karşılığı, tüm in¬ 

sanlık bir araya geldikten sonra verilebilir. (İzah için bkz. A raf an: 
30, Yunus an: 10-11, Hud an: 105, Nahl an: 35, Hac an: 9, Nemi an: 
27, Rum an: 5-6, Sad an: 29-30, Mümin an: 80, Casiye an: 27- 

29) 
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4 Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir; sizin saklı tutmakta ol¬ 

duklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir.4 5 6 7 8 Allah, sinelerin özünde 

saklı duranı bilendir.9 

5 Bundan önce küfre sapmış bulunanların haberi size gelmedi mi? İş¬ 

te onlar, işlerinin vebalini taddılar.10 Onlar için acı bir azab vardır. 

6 Bu, kendilerine apaçık belgelerle11 peygamberler geldiği halde on¬ 

ların "bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?"12 demeleri ve bu yüzden 

küfre saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da (onlara karşı) müs¬ 

tağni olduğunu (hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını) gösterdi. Allah Ğa- 

niy'dir, Hamid'dir.13 

7 Küfre sapmış bulunanlar, kendilerinin kesin olarak diriltmeyecek¬ 

lerini öne sürdüler.14 De ki: "Hayır, Rabbim adına andolsun, biz, muhak¬ 

kak diriltileceksiniz,15 sonra mutlaka yaptıklarınız size haber verilecek¬ 

tir.16 Bu da Allah'a göre oldukça kolaydır.17 

AÇIKLAMA 

8. Diğer anlamı, "Gizlice veya açıktan her ne yaparsanız onu bilir" 
şeklinde de olabilir. 

9. Yani, O sadece insanın başkalarının da görebileceği fiillerine de¬ 
ğil, başkalarının göremeyeceği fiillerine de vakıftır. Aynca Allah in- 
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sanın yaptıklarının sadece zahirini değil, gizli niyet ve gerçek mak¬ 
satlarını da bilir. Bu öyle bir gerçektir ki insan biraz düşünürse, asıl 
adaletin kıyamet gününde Allah ın huzurunda tecelli edebileceğini 
kabul etmeye mecbur kalır. Akıl, insanın yaptığı her suçun cezası¬ 
nın verilmesini gerektirir. Oysa insanın işlediği pek çok suçun gizli 
kaldığı veya şahit olmadığı için ceza verilmediği ya da açıkça suç işle¬ 
mesine rağmen gücünden dolayı kendisinin cezalandırılmadığı gibi 
hususlar, işlenen bir suçun zahirine bakılarak karar vermekle ka- 
lınmaması, suçlunun sözkonusu suçu işlerken niyetin ne olduğu, 
nasıl bir ortamda o suçu işlediği, niyetinin gerçekten suç işlemek mi 
olduğu, bilerek mi yaptığı vs. gibi hususların da araştırılarak bilin¬ 
mesi gerekmektedir. Zaten sırf bu gereklilik nedeniyle dünyadaki 
yargı organları bile, karar vermeden önce bu şartlan araştırırlar. An¬ 
cak bu dünyada bir olayı tüm yönleriyle öğrenebilmek ne derece 
mümkün olabilir? Bu bakımdan, sözkonusu ayet ile göklerin ve ye¬ 
rin hak ile yaratılmasını beyan eden ayet arasında kuvvetli bir bağ 
mevcuttur. Çünkü adaletin yerini bulması için, yapılan fiilin her yö¬ 
nüyle ortaya çıkması gerekir ki böylece o fiili işleyenin niyeti, iradesi 
içinde bulunduğu ortam vs. bilinebilsin. Kainatın yaratıcısından 
başka hiç kimsenin böyle bir bilgiye sahip olamayacağı aşikardır. Bi¬ 
naenaleyh hüküm verebilir. Allah'ı ve ahireti inkar eden kimseye ge¬ 
lince, aslında o böyle düşünmekle kainatın haksızlık ve adaletsizlik 
üzerine kurulduğunu idda etmiş olmaktadır. Böylesine akılsızca 
öne sürülen bir faraziyeyi de sadece hayasız olan kimseler kabul 
edebilir. Ne tuhaftır ki, bu tür kimseler kendilerini ilerici ve akıllı. 
Kuranın kainat telakkisine inananları da utanmadan gerici ve ka¬ 
ranlık kafalı zannederler. 

10. Yani onlann dünyada çektikleri ceza, suçlarının tam karşılığı 
değildir. Asıl ceza onlara ahirette verilecektir. Ancak onlann çarptı- 
nldıklan cezadan, başka insanlar; Allah'a isyan eden toplumlann 
sonlanmn nasıl olduğunu görmeleri bakımından bir ders alabilirler, 
(tzah için bkz. A raf an: 5-6, Hud an: 105) 

11. "Bcyyinat" kelimesinin anlam sahası çok geniştir. Lugatta 
açıklık ve sarahat anlamında kullanılır, a) Peygamberlerin "Beyyi- 
nat" ile gönderilmeleri, onlann Allah tarafından açık işaretler ile gön¬ 
derildiklerine ve bu açık işaretlerin kendilerinin Allah tarafından gö¬ 
revli kılmdıklanna şehadet ettiği anlamına gelir, b) Peygamberlerin 
söyledikleri tamamıyla makuldür ve delillere dayanmaktadır, c) Pey¬ 
gamberlerin getirdiği öğreti, üstü kapalı, anlaşılmaz değildir. Bilakis 
Hak ve Batıl ın, Haram ve Helalin Dalâletin ve Hidayetin ne olduğu¬ 
nu açıkça beyan ederler. 

12. Bu onlann helak olmalanmn ilk ve temel nedeniydi. İnsanoğ¬ 
lunun, bu dünyada Allah'ın yol göstermesi olmaksızın doğru yolu 
bulması mümkün değildir. Allah insanlann doğru yolu bulabilmele¬ 
ri amacıyla içlerinden birisi vasıtasıyla talimatlar göndermiş ve pey- 
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gamberlerine "beyyinat" vererek, insanların, onların hak üzere ol¬ 
duklarını anlamalarını istemiştir. 

Ancak onlar, bir beşerin peygamber olabileceğini dahi kabul et¬ 
mekten kaçınmışlardır. Böylece onların, hidayeti bulmalarına yar¬ 
dımcı olabilecek bir vasıtaları kalmamıştır. (İzah için bkz. Yasin an: 
11) insanın bu konudaki sapkınlığın ve bilgisizliği çok şaşırtıcıdır. 
Öyle ki bir peygambere inanmaktan kaçınırken, başka insanların 
önderliğini, ağaç ve taşların ilahlığını kabullenmede tereddüt dahi 
etmez. Hatta bir beşerin Allah ın oğlu okluğuna bile inanır, insanoğ¬ 
lu böyledir. Dalâlette olan önderlerini taklid ederek acaip hallere dü¬ 
şerken, Allah tarafından hak üzere gelen, çıkarlarım gözetmeksizin, 
karşılıksız kendisine hakkı tebliğ eden bir peygamber için, “Bir beşer 
mi bizi doğru yola iletecek" diyebilmektedir. Bu, şu demektir. Şayet 
bir beşer kendilerini dalâlete götürürse kabul edilmelidir, ama hak 
yola götürmeye çalışırsa reddedilmelidir! 

13. Yani, onlar Allah'ın hidayetinden yüz çevirirlerse, hangi dalâle¬ 
te düşerlerse düşsünler, Allah da onlarla ilgilenmez. Allah'ın onlar¬ 
dan bir menfaati yoktur. Eğer onlar Allah'a inanmazlar ise, O nun 
hükümranlığı yıkılmaz. Allah'ın onların ibadetine ihtiyacı olmadığı 
gibi, hamdü senalarına da ihtiyacı yoktur. Allah onlara kendi menfa¬ 
atleri için doğru yolu göstermektedir. Şayet onlar Allah'tan yüz çevi¬ 
rirlerse, Allah da onlan kendi haline bırakır, onlan muhafaza etmez 
ve dalâlete düşmekten onlan korumaz. Çünkü onlar Allah'ın hidayet 
ve velayetine talip değillerdir. 

14. Bu (ahireti inkâr), onların helak olmalarının ve dalâlete düş¬ 
melerinin ikinci temel nedeniydi. Oysa ahireti inkâr edenlerin elle¬ 
rinde kesin hiçbir delil yoktur. Nitekim günümüzde de böyledir. Ve 
hiçbir zaman da ölümden sonra başka bir hayatın olmayacağına de¬ 
lil bulunamayacaktır. Fakat buna rağmen bu akılsızlar çok iddialı 
bir şekilde ahiretin olmadığını söylerler. Ancak bu iddialarının akli 
ve bilimsel bir dayanağı yoktur. 

15. Bununla üçüncü kez Allah, peygamberine, "De ki: Hayır, Rab- 
bim hakkı için muhakkak diriltileceksiniz" diye buyurmuştur, ilki. 
Yunus: 53 te, Sahiden bu gerçek midir? diye senden haber soruyor¬ 
lar. de ki: Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir. Siz onu önleyemezsi¬ 
niz." İkincisi, Sebe: 3‘te, "İnkar edenler, Kıyamet saati bize gelmez' 
dediler. De ki: Hayır gaybr bilen Rabbim hakkı için o mutlaka size ge¬ 
lecektir" buyurulmuştur. 

Burada, "Ahireti inkâr edenler için Allah adına yemin edilip edil¬ 
memesi ne anlam taşıyabilir?" şeklinde bir soru akla gelebilir. Buna 
şöyle cevap verilebilir. Hz. Peygamber in (s.a) muhatapları kendi tec¬ 
rübe ve bilgileri dolayısıyla çok iyi biliyorlardı ki O, hayatı boyunca 
yalan söylememiştir. Yine onlar Hz. Peygamber'e (s.a) ne kadar iftira 
atsalar da, günlük hayatında dahi hiçbir surette yalan söylememiş 
böyle bir insanın, yakın hasıl etmeden Allah adını anarak asla yalan 
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söylemeyeceğini hiç değilse vicdanlannda biliyorlardı. Ayrıca O sa¬ 
dece ahiret akidesini tebliğ etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu 
inancı destekleyen makul deliller de öne sürüyordu. İşte bu noktada 
bir peygamber ile bir filozof arasındaki fark ortaya çıkar: Filozof ahi¬ 
ret ile ilgili çok sağlam deliller öne sürebilir, ama onun yaptığı ahire- 
tin vukubulacağını daha makul delillerle ispat etmekten öte bir şey 
değildir. Oysa bir peygamber, bir filozoftan daha üstündür. Çünkü 
bir peygamber akli delillerle ahireti ispatlamak konumunda değil¬ 
dir. 

Bilakis O, bu konuda ilim sahibidir ve ekle ettiği yakın ile "Ahiret 
mutlaka vuku bulacaktır" diyebilme konumundadır. Fakat bir filo¬ 
zof yemin edemez; zira onun ahiret hakkmdaki imanı (bilgisi) yine 
bir peygamberin verdiği haberle meydana gelmiştir. Ayrıca bir filozo¬ 
fun sözleri, değil başkalarım, kendisini bile ikna edecek derecede ve 
imanına temel olacak kuvvette değildir. En akıllı filozof dahi, "böyle 
olmalıdır" demekten ötesini söyleyemez ve ancak bir peygamber 
"mutlaka vuku bulacaktır" diyebilir. 

16. İnsanoğlunun yeniden diriltilmesinin amacı, yaptıklarından 
hesaba çekileceği içindir. Bu surenin ilk dört ayeti gözönünde tutul¬ 
duğunda, hak ve adalet üzere yaratılan kainatta, insanın küfür ve 
iman seçiminde serbest bırakılmış olduğu anlaşılır. Aynca kainatta¬ 
ki pek çok şey insanoğlunun tasarrufu altına verilmiştir. O bunları 
hayatı boyunca, küfür ve isyan için kullanır ve böylece dünyaya fe¬ 
sat yayılır yahut bunlan imanı doğrultusunda kullanır ve dünyayı 
güzellik kaplar, ölümden sonra hesap sorulmayacağını sanmak ve 
iyiliğe mükafat, kötülüğe ceza verilmeyeceğini düşünmek akılsızlık¬ 
tır. Çünkü böyle düşünen bir kimse, ya kainatın yaratılmasının bir 
hikmete dayandığını ama, insanın başıboş ve sorumsuz bırakıldığı¬ 
nı sanıyordur, ya da bu kainatın bir tesadüf eseri oluştuğunu ve ar¬ 
dında bir hikmetin bulunmadığını düşünüyordur. Birinci şekilde, 
kullanılan mantıkta çelişki vardır; zira bu kainatın yaratılışı bir hik¬ 
mete dayanıyorsa, insan gibi varlığın başıboş ve sorumsuz bırakıl¬ 
ması, hikmet ve adaletle uyuşmaz. İkinci şekilde, kainatın tesadü¬ 
fen oluştuğu gibi bir iddianın kabul edilmesi mümkün değildir; zira 
tesadüfen oluşmuş bu kainatta, akıl sahibi bir varlığın yaratılmış ol¬ 
ması izah edilemez. Yine bu varlığın akima, adalet düşüncesini (ada¬ 
leti talep etmeyi) kim koymuştur? Akılsız bir varlık, akıllı bir varlık 
yaratamaz. Bu kadar saçma bir düşünce üzerinde hala ısrar fden 
bir kimse ya çok inatçı biridir ya da felsefenin içinde boğularak, aklı¬ 
nı kaybetmiştir. 

17. Bu, ahiretin varlığını ispatlayan ikinci bir delildir. Birincisi, 
"Ahiret hayatı vuku bulmalıdır" şeklindeydi. İkincisi de, "Ahiret ha¬ 
yatının vuku bulması mümkündür" şeklindedir. Kainat gibi koca bir 
nizamı ve içinde insanı yaratan Allah'a, insanları yeniden diriltip 
sorguya çekmek niçin güç olsun? 
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8 "Şu halde Allah'a, O'nun Resulüne ve indirdiğimiz nur (Kur'an)a 
iman edin.18 Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır." 

9 Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün;19 Kim Allah'a 
iman edip salih bir amelde bulıpaursa,21 (Allah) onun kötülüklerini örter 

ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere 
sokar. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş (fevz)' budur. 

AÇIKLAMA 

18. Yani, Toplumlann helak olmalarının nedeni, kendilerine gön¬ 

derilen peygamberleri yalanlamaları ve ahireti inkâr etmeleriydi. Bu 
bir gerçektir ve insanlık tarihi de bu gerçeğe şahitlik etmektedir. 
Şimdi sizler aynı yolu izlemede ısrar ederek, kendinizi helake davet 
etmiş olursunuz. Bu konuda boşuna ısrar etmeyin ve Allah'ın Rasu- 
lü ile Kur an ın davetine icabet edin. Burada siyak ve sibaktan "Nur" 
ile Kur an ın kastedildiği açıkça anlaşılmaktadır. Nur nasıl kendili¬ 

ğinden görünür ve civarında daha önceden karanlıkta olan her şey 
meydana çıkarsa. Kur an ın ışığı da bir gerçektir ve nur gibi parla¬ 
maktadır. Böylece onun ışığından insan, ilmin ve akim yetmediği 

meseleleri anlamaktadır. Kuranın ışığı ile düşünce ve davranışların 
sayısız yollan arasında doğru yol açıkça görülür. Bu ışık hayatın her 
safhasında insanı sırat-ı müstakim e iletir ve onu sapık yollardan, 

helak olmaktan koruyarak, selâmet yollanna ulaştınr. 
19. 'Toplanma Günü" kıyamet günüdür. 'Toplanma" ile ezelden kı¬ 

yamete kadar tüm insanlann diriltilmesi kastedilmektedir. Bu hu- 
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sus Kur an da pek çok yerde işlenmiştir. Örneğin Hud: 103 te "O Öyle 
bir gündür ki, tüm insanlar onun için toplanmıştır ve o gün, herkesin gö¬ 
receği bir gündür." ve Vakıa: 50 de, "Belli bir günün buluşma vakti için 
mutlaka toplanacaklardır." buyurulmuştur. 

20. "Yevm’ut-Teğabün" ifadesinin anlam sahası çok geniştir ve sa¬ 
dece Urduca'da değil, hiçbir dilde tam tercümesi yapılamaz. 

Kur an da da kıyamet hakkmdaki ifadelerin en kapsamlı olanıdır. 
Bu nedenle bu ifadenin yeterince açıklanması gerekmektedir. 

Teğabün Ğ-B-Nden türemedir ve Ğaben veya Ğabn şeklinde telaf¬ 

fuz edilir. Ğabn, daha çok ticari sahada kullanılırken, Ğaben, fikri 
içerikli yerlerde kullanılır. Lugavı bakımdan, birçok anlamı vardır. 

Gaflet, unutmak, aldatmak, kendi hakkında mahrum kalmak, müş¬ 

teriyi alışverişte belli etmeden zarara sokmak vs. Nitekim Haşan 
Basri alışverişte bir başkası tarafından kandırılan kimseye, "O senin 
aklını çeliyor (ğ-b-n)" demiştir. Teğabün bu kelimeden türemiştir. Ve 

iki veya daha çok insan arasında cereyan eden bir aldatmacayı ifade 
eder, 'örneğin ’Teğabene'l-kavm" (kavim birbirini aldattı) denir. Yi¬ 
ne bu fiil, başkasını zarara sokmak, birinin hakkını başkasına ver¬ 

mek, birini zarara sokmak başkasına kazandırmak, başkalarına 
karşı gafil ve zayıf olmak vs. anlamlarına gelir. 

Kıyamet ile ilgili bu ayetin üzerinde düşünüldüğünde kıyametin, 

Teğabün günü' şeklinde nitelendiği görülür. Dolayısıyla bu terkip¬ 
ten, dünyada gece gündüz teğabün'' ün vukubulduğu anlaşılmak¬ 
tadır. Ama bu zahiri ve aldatıcıdır. Hakiki teğabün bu değildir. Asıl 

ve gerçek teğabün, kıyamet günü vuku bulacaktır. Ancak o gün, ki¬ 
min kazanıp kimin kaybettiği, kimin hakkının kime geçtiği, kimin 

hakkından mahrum olduğu, gerçekten kandırılanın kim, akıllının 
kim olduğu anlaşılacaktır. Yine, kimin hayatındaki sermayeyi yanlış 
bir işe yatırarak iflas ettiği, kimin yeteneklerini, vaktini, malını kârlı 
bir işe yatırarak kâr ettiği, kimin ise dünya hayaünın gerçeğini anla¬ 
yıp hüsrana uğramadığı orada belli olacaktır. 

Müfessirler, "Yevmu't-Teğabün" ile ilgili birçok yorumlarda bu¬ 
lunmuşlardır ve bu yorumların hepsi de geçerlidir. Onlar bu ifadeyi 

farklı biçimlerde ele almışlardır, örneğin bazıları bu günü. "Cehen¬ 
nem ehline, şayet Cehennemi hak etmemiş olsalardı, kendilerine 
Cennet ehlinin nimetlerinin verileceği. Cennet ehline de eğer cenne¬ 

te girmeseydiler, kendilerine cehennem ehline yapılan azabın verile¬ 
ceği gün" şeklinde anlamışlardır. Nitekim Ebu Hüreyre'den rivayet 
edilen bir hadis, bu hususu teyid etmektedir. "Rasulullah (s.a) şöyle 

buyurdu: Cennete gidenlere Allah a şükretmeleri için, şayet kötü 
ameller işleselerdi içine sokulacakları Cehennemdeki yerler gösteri- 
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lecektir. Cehenneme gidenler de, daha çok hasretini çekmeleri için, 
eğer sallh ameller işleseiendi oraya gidecekleri cennetteki yerler gös¬ 
terilecektir." (Buhari, Kitabu'r-Rikak) 

Bazı müfessirler de, o günü, "Zalimlerin -eğer varsa- yaptıkları iyi¬ 
liklerin sevabının, kendilerine zulmettikleri mazlumlara verileceği 
ve mazlumların günahlarının da -zulümlerine denk olmak üzere- za¬ 
limlere yükleneceği gün" olarak yorumlamışlardır. Çünkü kıyamet 
günü insan mal, mülk sahibi olmayacaktır. Bu bakımdan zalim, zul¬ 
mettiği kimseye borcunu ancak amelleriyle ödeyebilecektir. Ve maz¬ 
lum da, zalimden tazminat olarak onun iyi amellerini alır, günahla¬ 
rım ise ona yükler. Bu konuda Hz. Peygamber den birçok hadis nak¬ 
ledilmiştir. Ebu Hüreyre den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygam¬ 
ber şöyle buyurmuştur: "Kim kardeşine zulmetmiş olmanın yükünü 
taşıyorsa, onu burada Ödesin. Çünkü öbür dünyada hiçbir dinar ve 
dirheme sahip olunmayacaktır. Orada kişiye borcu, ancak yaptığı 
iyi amellerle ödettirilir. Ya da -iyi amelleri yoksa- mazlumların gü¬ 
nahları kendisine yüklenir." (Buhari. Kitab ur-Rikak) Cabir bin Ab¬ 
dullah'ın rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuş¬ 
tur: "Hiçbir cennet ehli Cennete, hiçbir cehennem ehli de Cehenne¬ 
me, yaptığı zulmün karşılığı ödettirilmeden giremeyecektir. Hatta 
bir kimse, bir başkasına vurmuşsa, onun karşılığım dahi ödeyecek¬ 
tir. Bunun üzerine biz, "Ya Rasulellah, o gün bizim hiçbir şeyimiz ol¬ 
mayacağına göre, biz boottımuzu nasıl ödeyeceğiz?" diye sorduk. O 
da şöyle cevap verdi: "Herkes iyi veya kötü amelleri ile borcunu öde¬ 
yecektir." (Müsned-i Ahmed) Ebu Hüreyre'den rivayet olunduğuna 
göre bir defasında bir mecliste Hz. Peygamber (s.a): Sîzler kimin müf¬ 
lis olduğunu biliyor musunuz? diye sordu. Ya Rasulellah! Malı mül¬ 
kü kalmamış kimse müflistir dediler. Rasulüllah (s.a) ümmetimin 
müflisleri, hergün namaz kıldığı, oruç tutup, zekat verdiği halde, di¬ 
ğer yandan başkalarına sövmüş, iftira atmış, başkalarının malını 
yemiş, kanlarım döküp bazılarını dövmüş olduğu için, kıyamet gü¬ 
nünde yaptıklarına karşılık mazlumların kendisinin iyiliklerini alıp, 
daha fazlasını ödeyebilecek iyiliği kalmayan kimsedir. Daha sonra 
mazlumların günahları da bu kimseye yüklenir ve o da cehenneme 
sevkedilir." dedi (Müsned-i Ahmed, Müslim) Hz. Büreyde'den nakle¬ 
dilen bir başka hadiste Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: 
"Cephedeki bir mücahidin arkasında bıraktığı eşine ihanet eden 
kimse, kıyamet günü o mücahidin karşısına getirilecek ve Allah o 
mücahide, "Bunun yaptığı iyiliklerinden dilediğini al“~diyecek'tir. 
Daha sonra Rasulullah bize dönerek şöyle dedi: "O mücahidin ne ya¬ 
pacağını tasavvur edebiliyor musunuz7' (Müslim, Ebu Davud) Yani 
onun yanında bir iyilik bırakabileceğini tahmin edebiliyor musu¬ 
nuz? 

Bazı müfessirler ise, Teğabün kelimesini ticaretle alakalı bularak, 
mümin ve kafirlerin bu dünyada yaptıklarını bir ticarete benzetmiş- 
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lerdir. Yani bir mümin, Allah'a isyan etmek yerine O na tabi olup ca¬ 
nını, malını ve tüm gayretlerini Allah yolunda sarfetmekle, zararlı 
bir ticareti bırakarak, sermayesini kârlı bir ticarete yatırmış olmak¬ 
tadır. Yine bir kafir, Allah'a itaat etmek yerine. O na isyan edip azgın¬ 
lık yapmakla hidayeti yerine dalâleti satın alarak, kötü bir ticaret 
yapmış olmaktadır. Sonunda ise çok büyük zarar görecektir. Ancak 
her iki grubun da, gerçek kâr ve zaran layamet günü belli olacaktır. 
Dünyada bir mümin baştan başa zarar içinde görünürken bir kafirin 
her türlü faydayı yapıp, kimin zarar ettiği öbür dünyada ortaya çıka¬ 
caktır. Bu hususa Kur an ın birçok yerinde değinilmiştir, örneğin 
aşağıdaki ayetlere bkz. Bakara: 16, 75, 207, Ali fmran: 77, 177, Nisa: 
74, Tevbe: 111, Nahl: 95. Fatır: 29. Saf: 10. 

Yevmu't - Teğabün'ün bir diğer anlamı da şu şekilde olabilir. Dün¬ 
yada küfr, fisk ve isyan edenler birbirleriyle çok rahat işbirliği yapar, 
yardımcı olurlar ve sıcak dostluklar kurarlar. Ahlâksız ailelerin bi¬ 
reyleri, fesad yayan liderler ve onların takipçileri, hırsızlar, haydut 
çeteleri, rüşvetçiler, zalim memurlar, imansız tüccar, fabrikatör, sa¬ 
nayici, toprak ağalan, dalâlet, şer ve habais yayan siyasi partiler, 
tüm dünyada büyük bir çapta fesada ve zulme yol açanlar ve bunla- 
nn önderleri, yöntemleri ve toplumlan arasında çok derin ve sıkı bir 
işbirliği vardır. Bunlar birbirleriyle çok iyi dost olduklarını ve başanlı 
bir işbirliği yaptıklannı sanıyorlar ama ahiret günü bütün bunlann 
birer aldatmaca olduğunu anlayacaklardır. Çünkü orada babasını, 
liderini, şeyhini, müridini vs. yi en iyi yardımcısı sananlar, onlann 
kendilerinin en büyük düşmanı olduklarını göreceklerdir. Onlarla 
aralarındaki dostluk, akrabalık ve sevgi, düşmanlıkla yer değiştire¬ 
cek, hepsi birbirine lanet ederken, herkes yaptığı suçun sorumlulu¬ 
ğunun en büyük cezayı görmesi için bir diğerine yükleme gayretinde 
olacaktır. Nitekim Kur an ın birçok yerinde bu hususa değinilmiştir, 
örnek için bkz. Bakara: 167, Araf: 37-39, İbrahim: 21-33, Fatır: 18. 
Saffat: 27, 33, Sad: 59. 61, Fussilet: 29, Zuhruf: 67, Duhan: 41, Mea¬ 
lle: 10, 14, Abese: 34, 37. 

21. Allah'a iman etmek sadece Allah'ın varlığım kabul etmek değil¬ 
dir. Allah a iman. O nun emrettiği yani. Kitap ve Rasûl vasıtasıyla 
bildirildiği şekilde inanmakla olur. Dolayısıyla bu, aynı zamanda Ki- 
tab'a ve Rasule de imandır. 

"Salih Amel" ile, insanların kendi uydurdukları ahlaki değerlere 
göre yapılan iyi işler değil, Allah'ın bildirdiklerine göre yapılan amel¬ 
ler kastolunmaktadır. Bu bakımdan hiç kimse, Kitap ve Rasûlü bir 
kenara bırakıp sadece Allah'a inanarak iyi ameller işlemekle, biraz 
ileride zikredilecek olan mükafatlara hak kazanacağını sanmamalı¬ 
dır. Kur an ı dikkatle müteala eden bir kimse, Kur an a göre bu ima¬ 
nın Allah'a iman,' yine bu amelin salih amel olmadığını kolayca an¬ 
lar. 



350 TEFHİMU L KUR AN 64 / Teğabun Suresi 

10 Küfredip ayetlerimizi yalan sayanlara 22gelince; onlar da içinde sü¬ 

rekli kalıcılar olmak üzere, ateşin halkıdırlar. Ne kötü bir dönüş yeridir 

O. 
11 Allah'ın izni olmaksızın hiç bir musibet23 (hiç kimseye) isabet et¬ 

mez.24 Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir.23 Allah, 

her şeyi bilendir.26 

AÇIKLAMA 

22. Bu cümle kendi başına küfr kelimesinin anlamını ortaya koy¬ 
maktadır. Allah'ın Kitabı nın ayetlerini reddetmek ve o ayetlerin 
açıkladığı hakikatlere teslim olmamak küfürdür. Küfrün sonucu 

ise, hemen ileride beyan edilmektedir. 
23. Şimdi hitap müminlere çevrilmiştir. Bu ayetleri okurken, ayet¬ 

lerin müminlerin güç ve sıkıntılı günler geçirdiği bir dönemde nazil 
olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Yıllarca Mekke'de zulme uğra¬ 
dıktan sonra, herşeylerini orada bırakarak Medine'ye hicret etmişler 

ve Medine'deki Müslümanlarla birleşmişlerdir. Diğer taraftan Medi- 
neli Müslümanların, kabilelerinde gördükleri zulüm nedeniyle baş¬ 
ka bölgelerden gelen muhacirlere üstelik tüm Arapların tehdidi al¬ 
tındayken yardım etmek zorunda kalmaları da ayrı bir sorundu. 

24. Bu konuda Hadid: 22. 23'te geçmiş ve 39, 42 açıklama notla¬ 
rında izah edilmiştir. Bu ayet aynı şartlarda ve aynı maksatla nazil 
olmuştur. Müslümanların zihnine yerleştirilmek istenen husus; 
hiçbir musibetin kendiliğinden gelemeyeceği ve hiçbir gücün bir 
başkasını musibete düçar edemeyeceği gerçeğidir. Dilediğini musi¬ 

bete sokup dilediğini musibetten korumak ancak Allah'ın iznine 
bağlıdır. Dolayısıyla aslında her musibetin ardında bir hikmet vardır 
ama insan bunü bilemez. 

25. Yani, bir kimsenin en zor şartlar altında bile sebat göstermesi¬ 

nin nedeni Allah'a imandır. îman sahibi olmayan bir kimse, afet ve 
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musibetleri ancak dünyevi bir gücün yenebileceğine veya önleyebi¬ 

leceğine inandığından ya da birtakım hayalî güçlerin zarar veya ya¬ 

rarının dokunacağını vehmettiğinden, hatta Allah ın Kadir olduğu¬ 

na inansa bile, sahih bir akideye sahip olmadığından, cesaretsiz ve 

korkak olur. Böyle bir kimse musibetler karşısında bir noktaya ka¬ 

dar dayanır ve bir noktadan sonra pes ederek, önüne gelen kimseye 

boyun eğecek duruma düşer, her türlü zilleti kabullenilen adice 

davranşılan yapmaya ve yanlış bir yola girmeye mecbur kalır. Hatta 

Allah'a sövmekten dahi kendini alıkoyamaz ve belki de sonunda inti¬ 

hara yeltenebilir. Bunun aksine, Allah Teâlâ, iman sahibi olan, her- 

şeyin kainatın sahibi ve hükümdarı Allah'ın elinde olduğunu ve her 

musebitin Onun izniyle gelip gittiğini bilen kimselerin kalbine, sabır 

akıtır, en kötü durumlarda bile onlara dayanma gücü verir, büyük 

musibetler karşısında, azimle karşı koyma kuvveti bağışlar. Böyle 

kimseler, en karanlık dönemlerde dahi Allah'ın nurunu görür ve hiç¬ 

bir afet, musibet onlan Sırat-ı Müstakim den saptıramaz, hiçbir ba¬ 

tıl onları teslim alamaz. Onlar Allah'ın dışında hiç kimseye başlarına 

gelen musibetten kendilerini kurtarması için başvurmaz. Her musi¬ 

bet, onlara başka hayır ve bereket kapılarını açar. Asbna bakılacak 

olursa, hiçbir musibet bir mümin için felaket değil, netice itibariyle 

bir rahmettir. Çünkü o musibetten kurtulsa da, kurtulmasa da, Al¬ 

lah'ın yaptığı imtihandan başarıyla çıkmıştır. Nitekim aynı hususla 

ilgili olarak, muttefekun aleyh bir hadiste, Hz. Peygamber (a.s) şöyle 

buyurmuştur: "Mümin için ne şaşılacak bir durumdur ki, Allah ken¬ 

disi hakkında ne takdir etse, o onun için hayırlı olmaktadır. Mümine 

bir musibet gelirse, sabreder ve hayır kazanır. Allah onu ferahlatırsa 

şükreder ve yine hayır kazanır. Bu, mümin dışında hiçkimseye na¬ 

sip olmaz." 

26. Bu iki anlama da gelebilir. Birincisi, Allah, kimin gerçekten 

iman ettiğini, kimin imanında ne kadar samimi olduğunu bilir ve bu 

ilmine dayanarak herkese kalbindeki imana göre hidayet bağışlar." 

İkincisi, "Allah; mümin kullarından habersiz değildir. O, müminlerin 

imanları dolayısıyla bu dünyada ne tür imtihanlardan geçtiklerini, 

ne tür musibetlere düçar olduklarını bilmektedir. Aynca O. her mü¬ 

minin bu dünyada ayn ayn neler çektiklerinden, ne güç şartlar al¬ 

tında imanlarını koruduklarından da haberdardır. Bu bakımdan iyi 

bilin ki, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet gelemez. Allah indin¬ 

de bu musibetlerle ilgili büyük yararlar saklıdır. 
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12 Allah'a itaat edin ve Resulü de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olur¬ 
sanız, artık elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık olan bir tebliğ (gerçe¬ 
ği en yalın biçimde size iletmeldir.27 

13 Allah, O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse mü'minler (yalnızca) Al¬ 
lah'a tevekkül etsinler.28 

14 Ey iman edenler, gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınız¬ 
dan bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. 
Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağışlarsa¬ 
nız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.29 

AÇIKLAMA 

27. Bu ayette, müminlerden her şart altında dahi Allah'a ve Rasu- 
lü'ne itaat etmeleri ve bunda sebat göstermeleri istenmektedir. Yani. 
"Bir musibet dolayısıyla itaatten yüz çevirirseniz eğer, sadece kendi¬ 
nizi ziyana sokmuş olursunuz. Bizim elçimizin görevi, sizlere doğru 
yolu göstermektir ve o görevini yerini getirmiştir." 

28. Yani, bu kainatın idaresi, sadece Allah ın elindedir. Halikınız¬ 
daki takdirin düzenlenip, değiştirilmesinde O nun hiçbir ortaklığı ve 
yardımcısı yoktur. İyi şartlar da kötü şartlar da O nun izniyle oluş¬ 
maktadır. Dolayısıyla kalbinin derinliklerinde Allah'a inanan bir 
kimse için, Allah a itaat etmek ve tevekkülle vecibelerini yerine getir¬ 
mekten başka takip edilecek bir yol yoktur. Kişinin bu yolu takip 
edip, başan elde etmesi, ancak Allah'ın yardım ve İnayeti ile müm¬ 
kün olur. Allah'tan başka hiç kimse bu konuda birşey yapamaz. Mü- 
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min kimse, bu yolda müşkülat, musibet, tehlike ve felaketle karşı- 
laşsa bile, o tüm bunlardan kendisini ancak Allah'ın kurtaracağına 
ve başkalarının birşey yapamayacağına inanır. 

29. Bu ayet iki anlama da gelebilir. Birincisi, Allah yolunda yürü¬ 
yen inanmış bir erkek veya kadına, eşi, anne ve baba ise çocukları 
büyük sorunlar çıkartır. Dünyada bir mümine, mücahide bir eşin 
nasip olması ve çocuklarının da inanç, amel, ahlak bakımından on¬ 

ların gönüllerini ferahlatacak vasıflarda bulunması oldukça nadir 
rastlanır bir durumdur. 

Genellikle mümin bir erkeğin hanımı ve eşi, onun bu imanını ve 
dürüstlüğünü kendileri açısından bir talihsizlik olarak değerlendi¬ 
rirler. öyle ki onlar koca ve babalarının akibeti cehenneme gitmek 

bile olsa, haram-helal gözetmeksizin kendilerine refah ve zenginlik 
sunmasını isterler. Yine mümin bir kadın, kendisinin İslâm'ın hü¬ 
kümlerine sıkı bir şekilde bağlanmasını istemeyen bir kocaya sahip 

olur ve çocuğu da babasının izinden giderek, annesine hayatı cehen¬ 
nem eder, özellikle İslâm ile küfr arasında savaş olduğunda imanı¬ 
nın gereği olarak her türlü zaran ve tehlikeyi göze alarak, gerekirse 

ülkesinden hicret edeceği, hatta cihad edip canını tehlikeye atacağı 
zaman, bir mümine en büyük engel yine ailesi olur. 

İkincisi, bu ayetlerin nazil olmasına, o dönem Müslümanlarının 

şartlarını ilgilendiren özel bir durum neden olmuştur. Günümüzde 
de kafir bir toplumda, İslâm'ı kabul eden kimseler için de aym şey ge- 
çerlidir. O dönemde Mekke'de ve Arabistan'ın diğer bölgelerinde, öy¬ 

le durumlar meydana geliyordu ki, bir kimse Müslüman oluyor, ha¬ 
nımı ve çocukları Islâm'ı kabul etmedikleri gibi, onu İslâm'dan dön¬ 
dürmeye çalışıyorlardı. Elbette aynı şeyler mümin bir kadın için de 
sözkonusuydu. 

Bu tür sorunlar içinde olan Müslümanlara seslenerek, şu üç nok¬ 
ta vurgulanmıştır 

a) "Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman 
olanlar vardır." Öncelikle, her ne kadar beşeri nedenlerle, akrabalık 
bağlan önemliyse de, bu kimselerin dinî açıdan müminlerin düş¬ 

manlan olduğu vurgulanmaktadır. Bu düşmanlık, onlann (eş ve ço- 
cuklann) müminleri iyilikten alıkoyup kötülüğe sevketmek istedik¬ 
leri veya imandan alıkoyup, küfre sürükleme arzusunda olduklan, 

ya da kafirlere sempati beslediklerinden dolayı müminlerin sırlarını 
öğrenip, onlara aktarmak durumunda olmalan nedeniyledir. Bu ba¬ 
kımdan düşmanhklan keyfiyet itibariyle farklı bile olsa, yine de on¬ 

lar müminlerin düşmanlarıdır: "Ey iman edenler! Şayet iman sizin 
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için daha önemliyse, bunlan (kafir olan eş ve çocuklarınızı) düşman 
olarak görün ve onlara duyduğunuz yakınlık, onlarla aranızda bir 
iman ve küfr, itaat ve isyan duvarının olduğunu sizlere unutturma¬ 

sın!" 

b) "Onlardan sakının"; Daha sonra müminler, dünyadaki çıkarları 
yüzünden ahiretlerini mahvetmemeleri için, uyanık olmaları konu¬ 
sunda uyarılmışlardır. Onlara, Allah ve Rasulü ne sevginiz ve 

Islâm'a sadakatiniz ile aranıza girecek kadar düşkünlük gösterme¬ 
yin. Yine onlara çok güvenmeyin. Çünkü boş bulunduğunuz bir an¬ 
da, ağzınızdan aldıkları Müslüman topluma ait bir sun, düşmanla¬ 
rınıza ulaştırabilirler. Böyle bir zaafı Hz. Peygamber, bir hadisinde 

şu şekilde vurgulamıştır: "Bir şahıs kıyamet günü getirilir ve ona 
tüm iyiliğini ailesinin alıp götürdüğü söylenir." 

c) "Ama affeder, kusurlanndan geçer ve bağışlarsanız, muhakkak ki 
Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir." Bu, şu anlama gelmekte¬ 
dir. Sizlere onlann düşmanlıkları hakkında, dininizi onlardan koru¬ 

manız için bilgi verilmiştir. Ama şunu iyi bilin ki, size bu ikazın yapıl¬ 
masının nedeni, eşinizi ve çocuklarınızı dövmeye başlayın, onlara 
şiddetle muamele edin ve onlarla ilişkinizi bozarak ev hayatınızı bir 

azap haline getirin diye değildir. 

Bu ikaz, sözkonusu tutumun şu iki açık zarara yol açabileceği ne¬ 
deniyle yapılmıştır. Birincisi, böyle bir tutum çocukların ıslahı ko¬ 
nusunda tüm kapıların kapanması ve hiçbir imkanın kalmaması 
tehlikesine yol açar. İkincisi, böyle bir tutum, toplum içinde İslâm ile 
ilgili yanlış kanaatlerin doğmasına neden olabileceği gibi, aynca 
Müslümanlar kötü ahlaklı, geçimsiz, şiddete başvuran, zorba, ailesi 

ile bile geçinemeyen bir kimse olarak tanınırlar. 

Burada hep İslâm’ı yeni kabul edenlerin bu tür sorunlar ile karşı¬ 
laşmaları dikkate değerdir. Sözgelimi, Müslüman olan bir gencin 

anne ve babası müşrik ise, onlar çocuklarının yeni dininden dönme¬ 
si için baskı yapıyordu. Yahut erkek Müslüman olur da onun karısı 
ve çocukları (kadın Müslüman olduğunda kocası ve çocukları) müş¬ 
rik iseler, onu bulunduğu hak yoldan vazgeçirmek için gayret göste¬ 
riyorlardı. Birinci durumla ilgili olarak Ankebut: 8 ve Lokman 14- 
15'te, "Din konusunda anne ve babaya itaat etmeyin ama dünyevi 

meselelerde onlarla iyi geçinin" buyurulmuştur. İkinci durumla ilgili 
olarak, "Eşiniz ve çocuklannız karşısında dininizi koruyun ama on¬ 
lara karşı şiddete başvurmayın, bilakis yumuşak davranın ve onlan 
bağışlayın" denilmiştir, (izah için bkz. Tevbe: 23-24, Mücadile an: 
37, Mümtahine an: 1-3, Münafıkun an: 18.) 
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15 Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir dene- 

mc)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olan¬ 
dır.30 . . 

16 Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının,31 

dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üze¬ 
re infakta bulunun. Kim nefsinin bencil-tutkulanndan (ya da cimri tutu¬ 
mundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.32 

17 Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat 
artttırır 33ve sizi bağışlar, Allah Şekûr'dur (şükrü kabul edip çok ihsan 
eden), Halim’dir (cezayı vermekte acele etmeyendir). 

18 Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen. Aziz (üstün ve güçlü). 
Hakim (hüküm ve hikmet sahibi) olandır.34 

AÇIKLAMA 

30. İzah için bkz. Enfal an: 23. Burada Ebu Malik Eşari'nin rivayet 

ettiği şu hadis gözönüne alınmalıdır: "Senin asıl düşmanın, kendisi¬ 
ni katlederek, zafer kazandığın ve onun seni öldürmesiyle. Cenneti 
kazandığın kimse değil, sulbünden olan çocuklar ve sahibi olduğun 

maldır." (Taberani) Aynı konuda Allah Teâlâ, Enfal: 28'de şöyle bu¬ 
yurmuştun "Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. (Şayet 

Allah'ın sevgisini, onların sevgisinden üstte tutarsanız) büyük mü¬ 
kafat O nun yanındadır." 
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31. Kur an da bir yerde "Allah'tan hak bir sakınışla sakının'" (Al-i 
Imron: 102), başka bir yerde, "Allah hiç kimseye gücünün üstünde 
birşey yüklemez." (Bakara: 286) buyurulmuştur. Burada da, "Gü¬ 

cünüzün yettiğince Allah'tan sakının" denmiştir. Bu üç ayeti birlikte 
müteala ettiğimizde, ilk ayetin, bir mümin için ulaşmaya çalışması 
gereken bir ölçü olduğunu, İkincisinin, prensip itibariyle kimseden 

gücünün üstünde iş beklenemeyeceğini ve bir kimsenin gücü kadar 
sorumlu olacağı esaslarını va'z ettiğini görürüz. Üçüncü ayette ise, 
her mümine gücü yettiğince sakınması, mümkün olduğu kadar Al¬ 

lah'ın emirlerine uyup, isyandan korunması salık verilmektedir. Fa¬ 
kat kudreti dışında birşey olursa (ki bir kimsenin gücünün nereye 
kadar yettiğini ancak Allah bilir) o konuda kendisinden bir hesap so¬ 

rulmayacaktır. 
32. İzah için bkz. Haşr an: 19 
33. İzah için bkz. Bakara an: 267, Maide an: 33, Hadid an: 66 
34. izah için bkz. Fatır an: 52-59, Şura an: 42. 

TEĞABÜN SURESİNİN SONU 
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65 
• 

TALAK SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin sadece adı değil, konusu da boşanma ile ilgili ol¬ 

duğundan dolayı adı "Talak" olmuştur. Nitekim Ibn Mesud bu yüz¬ 
den, bu sureye "Küçük Nisa Suresi" demektedir. 

Nüzul Zamanı: Ibn Mesud ün açıklamalarının yanısıra, muhteva¬ 

sından da bu surenin Bakara daki Talak ayetlerinden sonra nazil ol¬ 
duğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar surenin ne zaman indiğini ke¬ 
sinlikle tayin edebilmek güç ise de, bu surenin Bakara Suresi nin 
Talak ayetleri hakkındaki yanlış anlama ve uygulamanın düzeltil¬ 
mesi için inzal edildiği rivayetlerden ortaya çıkmaktadır. 

Konu: Bu surenin ayetlerinin yeterince kavranabalimesi için. 

Kur an‘da daha önceden nazil olmuş talak ve iddet ile ilgili ayetlerin 
hatırlanması gerekir. 

"Boşanmış kadınlar üç kur" kendilerini gözetlerler. Eğer Allah'a 

ve Ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattı¬ 
ğını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Kocalan da bu arada banş- 
mak isterlerse, onlan geri almaya daha çok hak sahibidirler." (Baka¬ 
ra: 228) 

"Erkek (üçüncü kez) boşarsa, artık kadın başka bir kocaya var¬ 
madan kendisine helal olmaz" (Bakara: 230) 

"Ey iman edenler! inanan kadınlan nikahlayıp da, henüz onlara 
dokunmadan boşarsanız, onların üzerinde sayacağınız bir iddet 
hakkınız yoktur." (Ahzab: 49) 

"İçinizden ölenlerin geriye bıraktıklan eşler, dört ay on gün bekle- 
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yip kendilerini gözetirler." (Bakara: 234) 
Bu ayetlerden aşağıdaki kaideler çıkarılmıştır: 
a) Bir erkek, eşini en çok üç kez boşama hakkına sahiptir. 
b) Birinci ve ikinci boşamada, iddet esnasında, erkek hanımım ge¬ 

ri almaya hak sahibidir. İddet bitiminde ise nikah yenilenir. Kadının 
kocasına yeniden helal olabilmesi için herhangi bir şart sözkonusu 

değildir. Fakat erkek, haramım üçüncü kez boşadığında (son hakkı¬ 

nı kullandığında), hanımını iddet esnasında bile alamaz ve onunla 
artık bir d alı a evlenemez. 

Aneak kadın başka bir erkekle evlenip yeni kocasının kendi isteği 
ile onu boşaması halinde, eski kocasıyla yeniden evlenebilir. 

c) Hayızdan kesilmemiş medhule (zifaf görmüş) bir kadının iddet 

süresi 3 aybaşı (hayız)dır. Birinci ve ikinci boşama esnasında kadın, 
iddet süresi içinde erkeğin eşi olarak kalmaya devam eder ve erkeğin 
onu geri alma hakkı vardır. Fakat erkek eşini üçüncü kez boşarsa, 

artık onun karısını iddet süresi içinde bile alma hakkı yoktur. Ama 
buna rağmen kadın iddet süresi içinde bir başkasıyla evlenemez. 

d) Gayri medhule (evlendiği halde zifaf görmemiş) kadın iddet bek¬ 

lemez. 
e) Kocası vefat eden bir kadının iddet süresi 4 ay 10 gündür. 
Talak Suresi nin ayetleri, bu kaidelerden hiçbirini ortadan kaldır¬ 

mamış veya değiştirmemiştir. Bu surenin nüzulü şu iki sebepten 

ötürüdür. 
Birincisi, Erkeklere hanımları boşama hakkı verilirken, mümkün 

mertebe boşanma olmasın diye, onlara ellerindeki bu haklar hik¬ 
metle anlatılmıştır. Boşanma ancak, barıştırma imkanları sonuna 
dek arandıktan sonra vukubulmalıdır. Çünkü İslâm'da boşanmaya 

-kerhen- izin verilmiştir. Nitekim Allah'ın mübahlar içinde en sev¬ 
mediği şey boşanmadır. Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: 
"Allah'ın helâl kıldığı ama en sevmediği şey boşanmadır.' (Ebu Da- 
vud). Tüm helâl şeyler içerisinde, Allah'ın en nefret ettiği şey boşan¬ 

madır" (Ebu Davud). 
İkincisi, Bakara Suresi ndeki emirlerden sonra, mutlaka çözüme 

kavuturulurken, diğer yandan da İslâm'daki aile hukuku kemale er¬ 
dirilmiştir. Sözgelimi hayız ve nifastan kesilmiş henüz hayız görme¬ 
ye başlamamış bir kadının iddet süresi ne kadar olacaktır? Yahut 

kendisine 2 talak verilmiş veya kocası vefat etmiş hamile kadın ne 
kadar iddet bekleyecektir? Çeşitli nedenlerle boşanmak durumun¬ 

da olan kadınların nafaka, ikamet meseleleri nasıl çözümlenecektir? 
Anne ve babası boşanmış olan bir çocuğun emzirilmesi nasıl halle¬ 

dilecektir? İşte bu surede, bunlara cevap verilmiştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey peygamber, kadınlan boşadığınız zaman, iddetli süresinde (te¬ 
mizlendiklerinde) boşayın1 ve iddetli sayın.2 Rabbiniz olan Allah’tan 

korkup-sakının. Onlan evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; 
3ancak açık 'çirkin bir hayasızlık' göstermeleri durumu başka.4 Bunlar 
Allah’ın sınırlandır. Kim Allah’ın smırlannı çiğnerse, gerçekten o, kendi 
nefsine zulmetmiş demektir. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun ar¬ 

kasından bir iş (durum) oluşturabilir.3 

AÇIKLAMA 

1. Yani. "Münakaşa ettiğinizde, hemen öfkelenerek hanımınızı bo¬ 

şamaya kalkacak kadar aceleci olmayın. Aynca rücu etmeye imkan 
kalmayacak şekilde de boşanmayın. Muhakkak boşanmak istiyor¬ 
sanız, o halde bile eşinizi iddet içinde boşayın. Kadını iddet içinde 

boşamak iki şekilde de anlaşılabilir ve her ikisi de geçerlidir. 
a) Boşanmak istediğinizde kadına hayızdan temizlendiği zaman 

talak verin. Bakara: 228 de hayızdan kesilmemiş medhule bir kadı¬ 
nın iddetinin 3 ay başı olduğunu bildirilmesinden anlaşılıyor ki. ka¬ 

dına hayızlı iken talak verilmemelidir. Çünkü kadının iddeti, o ha- 
yızlı iken başlamaz. Kadına bu halde iken talak verilirse, onun iddeti 

Allah ın emrine hilafen 3 değil 4 olur. Yine bu emir gereğince bir er- 
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kek. eşi temizken talak vermelidir. Çünkü kadın hayızlı iken, ne 
kendisi ne kocası, hamile olup olmadığını bilemez. Bu yüzden bo¬ 
şanmanın gelecek iddetten itibaren başlayacağını veya kadının ha¬ 
mile olmadığını farzederek de talak vermek caiz değildir. Talak, kadı¬ 

nın temizlik döneminde ve mübaşeret etmeden önce verilmeli. Ayn- 
ca hamile olup olmadığı da kesinlikle bilinmelidir. Burada, bu şart¬ 
ların konulmasında pek çok maslahatların gözetildiğine dikkat edi¬ 

lebilir. Kadını hayızlı iken boşamamanın bir yaran, hayızlı iken mü¬ 
başeretin haram olması dolayısıyla kadın ile erkeğin birbirinden 
uzak kalmalanmn engellenmiş olmasıdır. Aynca hayızlı kadının si¬ 
nirli olduğu (tam manasıyla sıhhatli bulunmadığı) tıbben sabittir. 
Bu bakımdan kadın ile kocası arasında kolayca tartışma çıkabilir ve 

her ikisi de bu tanışmayı sona erdirmede başansız kalabileceklerin¬ 
den tanışma boşanmaya kadar varabilir. Ancak kadın temizlik dö¬ 
nemini beklediğinde, normale döneceğinden tartışmanın unutul¬ 
ması kuvvetle muhtemeldir. Avrıca fitraten kadın ile kocası arasında 
etkileşim olabileceğinden, bu etkileşimin ihtilafın giderilmesinde 
oynayacağı rol için vakit kazanılmış olacaktır. Temizlik döneminde 
mübaşeretten sonra talak verilmesinin yasaklanmasındaki masla¬ 

hat ise şudur: Bu sırada kadın hamile kalmış ise ve erkek ile kadın 

bunu bilmiyorlarsa, boşanmalan isabetli olmaz. Çünkü kansımn 
hamile olduğunu bilen bir erkek, hanımını boşamadan önce o kadı¬ 
nın kamında kendi çocuğunu taşıdığını en az 10 kez düşünecektir. 
Diğer taraftan kadın da çocuğunun ve kendisinin geleceğini düşü¬ 
nerek. kocasıyla arasındaki münakaşa nedenlerini ortadan kaldır¬ 
maya çalışacaktır. Ama gerçeği bilmeden boşanır ve daha sonra ka¬ 
dının hamile olduğu anlaşılırsa, her ikisi boşanmış olduklanna piş¬ 
man olabilirler. 

b) Bu iddet. hayız gören ve hamile olma ihtimali bulunan kadınlar 
içindir. Yani boşanmak istediğinizde, hanımınıza 3 değil 1 talak ve¬ 
rin. Çünkü o takdirde kesin bir surette boşanmış olacaksınız. Bu ba¬ 
kımdan en fazla 2 talakla hanımınızı boşayın: zira onun iddet süresi 

içinde banşma imkanınız ortadan kalkmaz. Bu anlamıyla bu hü¬ 
küm hem hayız gören kadınlar, hem hayızdan kesilmiş kadınlar, 
hem de boşanmadan sonra hamile olduğu anlaşılan kadınlar için 

yararlıdır. Şayet Allah ın bu emirlerine uyulursa, hiç kimse boşal¬ 
dıktan sonra pişman olmaz. Çünkü boşanırken erkek, kansımn id¬ 
det süresi içinde kararını değiştirme fırsatını bulur ve iddet bitse bile 
kan-koca yeniden nikah kıyabilirler. 

" \rV " ifadesinin anlamı hakkında ileri gelen birçok mü- 
fessir görüş birliği içindedir. İbn Abbas bu ifadeyi şu şekilde yorum- 
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lar: "Kadın hayızlı iken veya temizlik döneminde onunla mübaşeret 
etmişseniz, yeni hayız dönemine kadar talak vermeyin. Hayız oldu¬ 
ğunda temizlenmesini bekleyin ve sonra bir talak verin. Bu durum¬ 

da kararınızı değiştirmediğiniz takdirde, boşanma gerçekleşir." (İbn 
Cerir) İbn Mes ud'a göre, kadın temizlik döneminde iken ve mübaşe¬ 
retten önce talak verilir ve iddetin bitiminde boşanma gerçekleşir. 

Aynı görüş, ibn Ömer, Ata. Mücahid, Me'mun bin Mehran, Mukatil 
bin Hayyan ve Dahhak’tan rivayet edilmektedir, (ibn Kesir) îkrime 

ise bu ifadeyi, "Kadını, onun hamile olmadığını biliyorsan boşa. 
O nunla mübaşeret etmişsen ve hamile olup olmadığını bilmiyorsan 
boşamaya kalkışma" şeklinde yorumlamıştır. (İbn Kesir) Haşan 
Basıl ve İbn Şirine göre, kadına temizlik döneminde, mübaşeret 

edilmeden veya hamile olup olmadığı biliniyorsa talak verilir. (İbn 
Cerir) 

Bu hükmün en güzel örneğini İbn Ömer’in hanımını hayızlı iken 
boşadığını haber alan Hz. Peygamber in, bunun üzerine söylediği 

sözde görüyoruz. 
Talak ile ilgili hükümlerin mehazı olan bu örnek hemen hemen 

tüm hadis kitaplannda nakledilmiştir: İbn Ömer’in hayızlı iken ha¬ 
nımım boşadığını, Hz. Ömer Rasulullah’a anlatınca, Rasulullah çok 
öfkelenir ve ona hanımına dönmesini, hanımı temizlenip, yeniden 
hayız gördükten sonra bir daha temizlik dönemine girene kadar bek¬ 
lemesini ve o zaman yine boşamak istiyorsa, mübaşeret etmeden 
onu boşamasını emretmiştir. Diğer bir rivayette ifade şu şekildedir: 
"O temizken, onunla mübaşeret etmeden ve hamile olup olmadığını 
biliyorsan onu boşa." 

Bu ayetin anlamı, birçok ileri gelen sahebeden rivayet edilen baş¬ 

ka hadislerle daha da açığa çıkıyor. Neseî'nin naklettiği bir rivayete 
göre, Hz. Peygamber e bir adamın hanımını 3 talakla boşadığı haber 
verilir. Rasulullah bunu duyar duymaz öfkelenerek ayağa kalkar ve 

şöyle den "Sizlerben aranızda olmama rağmen, Allah’ın Kitabı nı eğ¬ 
lence konusu haline getirdiniz." Bunun üzerine orada bulunanlar¬ 
dan biri, "Gidip onu öldüreyim mi Ya Rasulullah?" diye konuşur. 
Abdurrezzak'ın Ubade bin Samit hakkında rivayet ettiğine göre, o, 
babasının, hanımını bin talakla boşadığını haber verince, Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) şöyle buyurun “O Allah'a itaatsizlik ederek hanımını 3 

talakla boşamış. Geriye kalan 997 talak ise, onun zulmü ve isyanı¬ 
dır. Allah dilerse onu affeder." Darekutni ve İbn Ebi Şeybe'nin İbn 

Ömer'in daha önce zikrettiğimiz olayı ile ilgili rivayetlerinde, şu bö¬ 
lüm de kaydedilmiştin İbn Ömer, Hz. Peygamber e Ben üç talak ver¬ 

miş olsaydım eğer, yine de rücu edebilir miydim." diye sorar. "Hayır, 
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kadın senden boşanmış olurdu ve senin yaptığın bir günah olarak 
kalırdı." diye cevap verir. Başka bir rivayette bu lafız şöyledir: "Şayet 
sen bu şekilde davranmış olsaydın, Allah a karşı isyan etmiş ve eşin 

de senden boşanmış olurdu." 
Sahabilerin bu konudaki fetvaları, Hz. Peygamber in yukarıdaki 

sözleri ışığında verilmiştir. İbn Mes'ud’a bir adam hanımını 8 talak 
ile boşadığını söyler. O "Bu konuda sana ne fetva verdiler?" diye so¬ 
rar. O "Boşandınız dediler" diye cevap verince, İbn Mes'ud, "Doğru 
söylemişler" der. (Muvatta) Alkame'den rivayet olunduğuna göre, bir 
kimse İbn Mes'ud'a "Ben hanımıma 99 talak verdim" deyince. O, 3 
talakla boşadın, geriye kalan 96 talak ise haddi tecavüzdür' demiş¬ 
tir. (Abdürrezzak). Vaki bin Cerrah, Sünen'inde Hz. Osman ile Hz. 

Ali nin de bu görüşte olduklarını yazar. Bir kimse, Hz. Osman’a ge¬ 
lip, hanımına 1000 talak verdiğini söyleyince O, "Hanımın senden 3 
talak ile boşanmıştır" der. Aynı şekilde bir olay Hz. Ali'ye intikal etti¬ 

ğinde O, "Hanımın senden 3 talak ile boşanmışür. Geriye kalan ta¬ 
lakları başka kadınlar arasında paylaştırabilirsin" diye cevap verir. 
Ebu Davud ve ibn Cerir biraz değişik ifadelerle Mücahidden şöyle 
bir rivayet nakletmişlerdir: İbn Abbas ın yanında oturuyordum. Bu 
esnada bir şahıs çıkageldi ve karısını 3 talakla boşadığını söyledi. 
İbn Abbas bunu duyunca bir şey söylemedi. Hatta ben ona, "Karına 

rücu et" diyeceğini sandım fakat o, "Bir kimse boşanırkan akılsızca 
davranır ve sonra "İbn Abbas, İbn Abbas" diyerek bana gelir. Oysa 
Allah kendisinden korkarak hareket eden bir kimseye, karşılaştığı 
müşkilatı çözeceğini, ona bir yol bulacağım söylemiştir. Ama sen Al¬ 
lah'a itaatsizlik yaptın. Bu yüzden kann senden boşanmıştır" dedi. 
Başka bir rivayette daha farklı lafızlarla yine Mücahid den şöyle nak¬ 
ledilmiştir. "Hanımım 100 talakla boşayan kimse, bunun hükmünü 
ibn Abbas a sorunca, şöyle cevap vermiştir: "Hanımını 3 talakla bo¬ 
şamış oldun. Geri kalan 97 talak ile de Allah ın ayetleriyle oynadın" 

(Muvatta) Bir diğer rivayette İbn Abbas'ın cevabı şu şekildedir: "Sen 
Rabbine itaatsizlik yapmış oldun ve kann da senden boşandı. Al¬ 

lah'tan hiç korkmadın ki O senin bu müşkiline bir çıkar yol bulsun." 

(ibn Cerir) İmam Tahavî'nin naklettiği bir rivayete göre, bir kimse ibn 

Abbas'a gelerek şöyle den “Benim amcam hanımına 3 talak verdi.” 
İbn Abbas'ta şöyle cevap verir: "Amcan Allah a itaatsizlik ederek, gü¬ 

nah işlemiş ve şeytana uymuş. Bu yüzden de Allah ona, bu çıkmaz¬ 
dan kurtulabilmesi için bir yol bırakmamıştır." Ebu Davud ve Mu- 
vatta'da nakledildiğine göre hanımını mübaşeretten önce 3 talakla 
boşayan bir kimse, yemden onunla evlenmek istediği için fetva arar. 
Bu hadisin ravisi Muhammed bin Bukeyr, "Ben de onunla beraber- 
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dim. Birlikte Abbas ve Ebu Hüreyre'ye gittik. Her ikisinin de cevabı 
şöyleydi: "Elindeki imkanı kaçırmışsın." Zemahşeri "Keşşaf' adlı tef¬ 
sirinde, Hz. Ömer'in yanına hanımını 3 talakla boşamış bir adam 

geldiğinde, onu dövdüğünü ve talaklanm geçerli saydığını yazar. Sa- 
id bin Mesud, aynı rivayeti sahih bir senetle Hz. Enes'ten nakletmiş- 
tir. Bu konuda sahabenin umumi görüşünü, İbn Ebi Şeybe ile İmam 

Muhammed, İbrahim en-Nehai'den şu şekilde nakletmişlerdir: Sa¬ 
habe, hanımını boşayacak olan kimsenin bir talak vermesi ve idde- 

tin beklenmesi görüşündedir." (imam Muhammed) 
Bu hadislerin ve yorumların yardımıyla ve Kur an ın bu ayeti ışı¬ 

ğında İslâm hukukçuları ayrıntılı bir yasa meydana getirmişler¬ 

dir. 
a) Hanelilere göre talak üç çeşittir. Ahsen Talak, Hasen Talak, 

Bid'î Talak. Ahsen Talak; Erkeğin hanımını temizlik döneminde mü¬ 

başeret etmeden ve bir talakla boşamasıdır. Hasen Talak; Erkeğin 
hanımını temizlik dönemlerinde, her ay bir talak vermek suretiyle, 
bir iddet süresi içinde 3 talakla boşamasıdır. Bid'î Talak; Erkeğin ha¬ 
nımını bir defada 3 talak ile boşaması veya kadın temizlendikten 

sonra diğer aybaşma kadar geçen süre içinde ayda bir defada ayn 
ayn zamanlarda 3 talak hakkını kullanması, yahut kadına hayızlı 
iken temizlik döneminde mübaşeretten sonra talak vermesidir. Bu 
şekilde talak veren bir erkek günah işlemiş olur. Tüm bu hükümler 
hayızdan kesilmemiş kadınlar için geçerlidir. Gayrimedhule olan 
(nikahlandığı halde zifafa girmemiş) kadınlara her zaman talak veri¬ 
lebilir. Hatta hayızdan kesilmiş kadınlara veya henüz hayız görme¬ 
yen kızlara mübaşeretten sonra bile talak verilebilir. Çünkü hamile 
olmaları tehlikesi yoktur. Kadın hamile ise, mübaşeretten sonra da 

talak verilebilir; zira hamile olduğu bilinmektedir. Ancak bu üç du¬ 
rumdaki kadınlara her ay birer talak vermek sünnettir. Ahsen talak 
ise bir talak verip, iddeti beklemek suretiyle boşanmaktadır. (Hida- 

ye. Fethü'l-Kadir, Ahkamu'l-Kur'an, el-Cassas, Umde tu'1-Kari) 
imam Malik e göre. Talak üç çeşittir. Sünni Talak, Mekruh Bid'î 

Talak, Haram Bid'î Talak. Sünni Talak: Hayızdan kesilmemiş kadım, 
temizlik döneminde mübaşeret etmeden bir talak ile iddet bitiminde 
boşamaktır. Mekruh Bid'î Talak; Hayız halindeki kadım boşamaktır. 
(Haşiyet’ud-Dusuki; Ahkamu'l-Kur'an, lbnu‘1-Arabi) 

İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre -ki Hanbelilerin çoğu 
ittifak halindedir- hayızdan kesilmemiş bir kadım Sünnet e göre bo¬ 
şamak şöyle olur: Kadın temizlik döneminde mübaşeret etmeden, 

bir talakla ve iddetin bitiminde boşanır. Kadına 3 temizlik dönemin¬ 
de 3 ayn talak vermek veya bir temizlik döneminde birden veya ayn 
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ayn 3 talak vermek yahut kadın hayızlı iken veya temizlik dönemin¬ 
de mübaşeretten sonra kadının hamile olup olmadığı bilinmeden ta¬ 

lak vermek bid at ve haramdır. Fakat gaynmedhule veya hayızdan 
kesilmiş bir kadının, henüz hayız görmeye başlamamış bir kızın ve 

hamile kadının iddeti yoktur. Ayrıca kaç talak verilirse verilsin far- 
ketmez. (El-lnsaf) 

imam Şaliye göre Sünni Talak ile Bid î Talak arasındaki fark vakit 
bakımındandır. Sayı ise önemli değildir. Yani hayızdan kesilmemiş 
bir kadına, hayızlı iken ve hamile olup olmadığı bilinmeden veyahut 
temizlik döneminde mübaşeretten sonra talak vermek bid at ve ha¬ 
ramdır. Talak ın sayı bakımından bir defada 3 talak olarak veya te¬ 
mizlik dönemlerinde ayrı ayrı verilmesi Sünnete mugayir değildir. 
Gayrimedhule veya hayızdan kesilmiş kadın ile henüz hayız görme¬ 
ye başlamamış kız ya da hamile bir kadının boşanılmasında Sünni 
ile Bid‘i Talak arasında fark yoktur. Yani temizlik döneminde müba¬ 

şeretin olup olmaması boşanmayı etkilemez. (Muğniul-Muhtaç) 
b) Talak'm bidat, haram, mekruh ve günah şeklinde nitelenmesi¬ 

nin nedeni 4 mezhebe göre de, boşanmanın gerçekleşmesi anlamına 

gelmez. Dört mezhebe göre de kadın hayızlıyken veya 3 talak birden 
verildiğinde, ya da temizlik döneminde mübaşeretten sonra, kadının 

hamile olup olmadığı bilinmeden yahut imamın bid at olarak vasıf¬ 
landığı bir biçimde talak verilse, her halükârda boşanma gerçekle¬ 
şir. Ancak böyle bir talak veren kimse günahkâr kabul edilir. Bazı 

müctehidler 4 mezhebin imamlarıyla görüş ayrılığına düşmüşlerdir. 
Said bin Müseyyeb ile Tabiun'dan bazılarına göre. Sünnet in aksine 
hayız halindeki bir kadına talak veren veya 3 talak hakkını bir defa¬ 
da kullanan kimse boşanmış sayılmaz. Imamiye mezhebi de aynı gö¬ 

rüştedir. Bu görüşün dayandığı temel, bunların yasaklanmış ve ha¬ 
ram kılınmış bir davranış olmasıdır. Dolayısıyla geçerli kabul edile¬ 
mez. Oysa naklettiğimiz hadisten anlaşıldığı gibi, Ibn Ömer hanımı¬ 

nı hayızlı iken boşamış ve Rasulullah (s.a) ona hanımına dönmesini 
söylemiştir. Şayet talak vuku bulmamış olsaydı, ona hanımına dön¬ 

mesini söylemek anlamsız olurdu. Yine pekçok hadisten, Hz. Pey¬ 
gamberin ileri gelen sahabelerin aynı zamanda birden fazla talak 
vermeyi günah olarak kabul ettikleri ama boşanmayı geçersiz say¬ 
madıkları sabit olmuştur. 

Tavus ve ikrime'ye göre, verilen 3 talak, bir talak olarak kabul edi¬ 
lir. imam Ibn Teymiye de aynı görüştedir. Bu görüşün dayandığı te¬ 

mel ise şudur: "Ebu es-Sıhabe, Ibn Abbas'a "Siz Rasulullah, Ebu Be¬ 
kir ve Ömer'in ilk döneminde 3 talakm bir talak sayıldığını bilmiyor 
musunuz? dediğinde Ibn Abbas, "Evet" demiştir. (Buhari, Müslim) 



Cüz : 28 TEFHİMU'L KUR AN 365 

Aynca Müslim ve Ebu Davud'ta, İbn Abbas'tan nakledilen görüş şu 
şekildedir: "Rasulullah. Ebu Bekir ve Ömer’in ilk iki yılında 3 talak 
bir talak sayılıyordu." Hz. Ömer şöyle demiştir: "Erkekler düşünme¬ 

ye imkanları olmalarına rağmen, acele davranmaya başladılar. Ma¬ 
dem öyle, bundan sonra biz de onlann isteklerini infaz edelim." Fa¬ 
kat bu görüş, birçok yönden kabul edilemez. Birincisi, Ibn Abbas'm 

yukarıda nakledilen sözü, kendi fetvasıyla çelişmektedir. İkincisi, 
Rasulullah'tan rivayet edilen hadislere ve sahabelerden nakledilen 
görüşlere göre. 3 talakın birden verilmesi halinde, boşanma vuku- 
bulmuştur. Üçüncüsü, îbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Hz. 
Ömer, sahabenin oturduğu bir mecliste 3 talakın sayılacağını ilan 
etmiştir. Daha sonra da hiçbir sahabe bu konuda ona karşı çıkma¬ 

mıştır. Şimdi Hz. Ömer’in Sünnet e muğayir bir davranışta bulunup, 
sahabenin ona karşı çıkmaması tasavvur edilebilir mi? Aynca Ruk- 
kane bin Abdiyezidin hanımına bir defada 3 talak birden vermesi 
üzerine, Rasulullah, ona yemin ettirerek. 3 talak verirken niyetinin 
ayn ayn 3 talak mı vermek, yoksa 1 talakı teyid mi etmek olduğunu 
sormuştur. O "Yemin ederim ki niyetim 1 talaktı" deyince, Rasulul¬ 
lah ona hanımına dönme izni vermiştir. (Ebu Davud, Tirmizi, İbn 
Mace, imam Şafi, Darimi ve Hakim) Bu hadiseden başlangıçta tala¬ 
kın hükmünün bu şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Bu rivayete da¬ 

yanarak hadis tarihçileri tbn Abbas'm rivayetini şöyle izah etmişler¬ 
dir: "O dönemde Müslümanlarda samimiyetsizlik olmadığı için, 3 ta¬ 
lak verenlere niyetlerinin ne olduğu soruluyor ve sözlerine itibar edi¬ 
lerek 3 talak vermiş olsalar bile, niyetleri 1 talak ise eğer, kabul edili¬ 
yordu. Ancak Hz. Ömer kendi döneminde birçok kimsenin boşan¬ 
mak istediklerinde aceleyle 3 talak verdiklerini ve sonra da niyetleri¬ 

nin 1 talak olduğunu söyleyerek hileye başvurduklarını görünce, 
onlann bu hilelerini boşa çıkarmıştır." imam Nevevi ve imam Sübki 
bunu. îbn Abbas'm rivayeti hakkındaki en iyi tevil olarak kabul et¬ 

mişlerdir. Aynca Ebu es-Sıhabe'nin rivayet ettiği bir başka hadisle 
arasında çelişki vardır. Müslim. Ebu Davud ve Nesei’nin Ebu Es Sı- 
habe'den naklettikleri bir rivayete göre, O İbn Abbas'a bu mesele 
hakkında sorduğunda Ibn Abbas, kendisine şöyle cevap verdi: "Bir 
şahıs hanımına zifaf öncesinde 3 talak verdiğinde, bu, Rasulullah. 

Ebubekir ve Ömer’in ilk dönemlerinde bir talak sayılıyordu." Böylece 

aynı raviden, İbn Abbas'tan iki çelişkili görüş rivayet edilmiş olmak¬ 
tadır. Bu her iki rivayeti de zayıf kılar. 

c) Hanımına hayız halinde talak verilmiş ve 3 talak verilmemişse 
onun hanımına dönmesi sünnettir. Ondan sonra gelecek ilk temizlik 
döneminde talak vermez, ancak daha sonraki temizlik döneminde 
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eğer isterse talak verebilir. Çünkü hayız zamanında talak vermiş ol¬ 
duğundan. böylece hanımına rücu etmeyi oyun haline getirmesi en¬ 
gellenmiş olur. (Muğniu'l-Muhtaç) Hanbeli mezhebine göre de bu şe¬ 
kilde talak verilirse, rücu etmek müstehaptır. (El-İnsaf) imam Malik 
ve arkadaşlarına göre, kadın hayız halindeyken talak vermek, (kadın 
şikayet etse de, etmese de) erkeğin yakalanıp. Kadı tarafından zor¬ 
lanmak suretiyle onun hanımına dönmesini gerektirir. Erkek dön¬ 
meyi reddederse Kadı dayak cezası verir, yine kabul etmezse hapse¬ 
der ve yine kabul etmezse. Kadı, iddetin bitimine kadar onun hanı¬ 
mına dönmesine kendi başına karar verir. Artık bu hükümden son¬ 
ra, erkek rücu niyeti oİsa da, olmasa da o kadmla mübaşerette bulu¬ 
nabilir. (Haşiyetu't-Dusuki) İmam Malik e göre hanımına hayız ha¬ 

lindeyken talak veren erkek, istese de istemese de eğer ona rücu et¬ 
mişse ve buna rağmen yine de boşamak istiyorsa, onun için müste- 
hap olan yol, talak verdiği aydan sonraki ayda talak vermeyip, daha 

sonra gelen hayız sonrası temizlik döneminde talak vermesidir. Ta¬ 
lak verildikten sonra temizlik döneminde talak verilmemesi şu ne¬ 
denden dolayı istenmektedir. Erkeğin hanımına hayız halindeyken 

talak vermesinden sonra, rücu sadece sözle olmayıp, aynca onunla 
mübaşerette de bulunmalıdır. Çünkü bu dönemde mübaşeret oldu¬ 
ğu için talak vermek yasak olacağından, sonraki temizlik dönemin¬ 

de talak verilmelidir. (Haşiyetu'd-Dusuki) 
• d) Ric'i Talak tan sonra rücu etme süresinin ne kadar olduğu ko¬ 
nusunda İslâm Hukukçuları arasında görüş ayrılığı vardır. Bunun 
nedeni Bakara: 288'dir. Zira bu ayette geçen Selasete Kurûin" ifade 
ile 3 hayız mı, 3 temizlik dönemi mi kastedilmekte olduğu ihtilaflıdır. 
İmam Şafii ve İmam Malik e göre, "Kur*' temizlik dönemi demektir. 

Hz. Aişe, lbn Ömer ve Zeyd bin Sabit'ten de aynı görüş nakledilmiş¬ 
tir. Hanefi mezhebine göre, "Kur" ile hayız dönemi kastedilmektedir. 
Hanbeli mezhebi de bu görüşü tercih etmiştir. Aynca 4 Raşit halife 

lbn Abbas, lbn Mesud, Ubey bin Ka'b, Muaz bin Cebel. Ebu Derda, 
Ubade bin Samit ve Ebu Musa el-Eşari'den de aynı görüş nakledil¬ 
mektedir. Muvatta da Şabi'den rivayet edildiğine göre O, 13 sahabe 

ile görüştüğünü ve hepsinin de aynı kanaati paylaştıklanm söyle¬ 

mektedir. Tabiun'un da çoğu bu görüştedir. 
Bu görüş aynlığı nedeniyle Şafiilere ve Malikilere göre, kadın 3. 

hayızını görmeye başladığında iddet son bulur. Ve böylece erkeğin 
de rücu etme hakkı kalmaz. Şayet kadma hayızlıyken talak verilmiş¬ 
se, kadının iddeti 4. hayıza başladığında biter. Çünkü Talakın veril¬ 
diği zamanki hayız sayılmaz. (Muğniu'l-Muhtaç, Haşiyetu'd-Dusu¬ 
ki) Hanefi Mezhebine göre, şayet üçüncü hayızdan 10 güç geçmiş ve 
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kan kesilmişse kadın gusletsin, etmesin iddeti sona erer. Eğer kan 
10 günden az bir zaman içinde kesilmişse kadın gusleder veya bir 
namaz vakti geçtikten sonra iddeti biter. İmam Ebu Hanife ve İmam 
Evzai'ye göre su bulunamazsa, kadın teyemmüm alır ve namaz kıl¬ 
dıktan sonra erkeğin rucu etme hakkı sakıt olur. İmam Muham- 
med'e göre, kadının teyemmüm etmesi yeterlidir. (Hidaye). Hanbeli 
Mezhebine göre -ki çocunluğu ittifak halindedir-, kadın gusledene 
kadar erkeğin rücu etme hakkı vadır. (El-lnsaf). 

e) Erkek nasıl rücu eder ve hangi şartlarda rücu edemez? Bu hu¬ 
suslarda fakihler arasında görüş birliği vardır. Hanımını Ric'î Talak¬ 
la boşayan bir kimse, iddet süresi sona ermeden, dilediği bir zaman¬ 

da -kadın razı olsun, olmasın- ona geri dönebilir. Çünkü Bakara: 

228'de Allah, "Kocalan da bu arada banşmak isterlerse, onlan geri 
almaya daha çok hak sahibidirler" buyurmuştur. Bu ayetten anla¬ 
şıldığına göre, iddet bitene kadar kan-koca arasında evlilik devam 

etmektedir. Boşanma kesinleşmeden önce kocası, hanımını geri ala- 
balir ve nikah akdini yenilemeye gerek bulunmamaktadır. Bu hu¬ 
susta kadının nzası da aranmaz. Ancak nasıl rücu edileceği husu¬ 
sunda fakihler ihtilaf etmişlerdir. 

Şafiilere göre, rücu sadece amelle değil, sözle de yapılmalıdır. Li- 
sanen rücu ettiğini söylemeyen bir kimse mübaşeret ve ihtilatı, rücu 
niyetiyle de yapsa rücu kabul edilmez. Çünkü bu şekilde kadmdan 
yararlanmak, şehvet duymasa bile haramdır. Ancak erkek Ric'î Ta¬ 
lak verdikten sonra hanımıyla mübaşeret ederse, ona had tatbik 
edilmez. Çünkü ulema arasında bunun haramlığında ittifak yoktur. 
Ancak bunun haram olduğuna inanan kimseye tazir cezası gerekir. 
Ayrıca Şafii mezhebine göre, Ric'î Talak verdikten sonra, hanımıyla 

mübaşeret eden erkek, daha sonra sözle rücu etse de, etmese de 
misl-i mehir ödemelidir. (Muğniu'l-Muhtaç) 

Malikilere göre, erkek sözle de, fiilen de rücu edebilir.Rücu ettiğini 

açık kelimelerle ifade eden bir kimsenin sözlerine, şaka bile olsa iti¬ 

bar edilir. Fakat açıkça ifade etmemişse ama buna rağmen o rücu et¬ 
mek niyetinde ise, onun rücu ettiği kabul edilir. Yine ihtilat ve müba¬ 
şeret rücu etme niyetiyle yapılmamışsa geçerli sayılmaz. Çünkü hiç¬ 
bir amel, niyet olmaksızın kabul edilmez. (Haşiyetu'd-Dusuki; Ah- 
kamu'l-Kur an, İbnu'l-Arabi) Hanefi ve Hanbeli mezhepleri, sözle rü¬ 
cu etme konusunda Malikilere katılmaktadırlar. Ancak fiilen rücu 
etmek hususunda Malikiler ile ters düşmektedirler. Bu iki mezhebe 
göre, erkek eğer iddet esnasında karısıyla mübaşeret ederse, niyeti 
rücu etmek olsa da olmasa da, bu kendiliğinden rücu olarak kabul 
edilir. Ancak iki görüş arasındaki fark, Hanefilerin ihtilatm seviyesi- 
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nin mübaşeretten az olması halinde bile, nicuu vuku bulmuş kabul 
etmeleri, Hanbelilerin ise, rücu için sadece ihtilat olmasını yeterli 
görmemelidir. Yani onlara göre mübaşeret gereklidir. (Hidaye, Fet- 

hul-Kadir, Umdetu'l-Kari, El-lnsal) 
0 Sünni Talak ile Bid'î Talak arasındaki fark şudur: Bir veya iki ta¬ 

lak verildiğinde, iddetin son bulmasına rağmen, şayet kadın ile er¬ 
kek aralarında anlaşırlarsa evlenebilme hakkına sahiptirler. Fakat 
3 talak birden veren kimsenin iddet esnasında rücu etmeye hakkı ol¬ 
madığı gibi, iddet süresi sona erdikten sonra da yeniden nikah kıya¬ 
maz. Ancak kadın sahih bir şekilde, bir başkasıyla evlenir (yani ko¬ 
casıyla mübaşeret eder) ve sonra adam kendisini boşar veya ölürse, 

önceki kocasıyla anlaşarak yeniden evlenebilir. Birçok hadis kita¬ 

bında, Hz. Peygamberden sahih senetlerle şu hadis nakledilmiştir: 
"Rasululah'a Üç talakla boşanan ve sonra başka birisiyle evlenip, 
onunla halvete girdiği halde mübaşeret etmemiş olan ve sonra yeni 

kocasından ayrılan bir kadın, önceki kocasıyla yeniden evlenebilir 
mi?" diye sorulduğunda, Rasulullah, "İkinci kocası da, birinci kocası 
kadar kadından zevk alana kadar evlenemez" diye cevap vermiş¬ 

tir. 
Şimdi de gelelim danışıklı-döğüş yapılan nikaha... Bir şahsın ka¬ 

rısının, kendisine yeniden helal olabilmesi için, mübaşeretten sonra 
boşanması kaydıyla onu bir başkasıyla evlendirmesi sahih değildir 
ve bu nikah Ebu Yusuf a göre fasiddir. Ebu Hanife'ye göre, kadın er- 
keğe yeniden helal olur ama bu fiil tahrimen mekruhtur. İbn Me- 
sud.'tan rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber "Allah kasıtlı ola¬ 
rak hülle yapan ve yaptıranlara lanet etmiştir." buyurmuştur. (Tir- 

mizi, Nesei) Hz. Ukbe bin Amir den rivayet edildiğine göre, Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Sîzlere damızlık boğanın kim ol¬ 
duğunu söyleyeyim mi?" Sahabe "Söyle ya Rasulellah!" dediler. O da, 
"Onlar hullecilerdir. Hülle yapan ve yaptıranlara Allah lanet etsin" 

dedi. (İbn Mace, Darekutni) 
2. Bu emrin muhatabı hem erkek, hem kadın hem de onlann aile¬ 

leridir. Yani boşanmayı basit bir mesele olarak telakki etmeyin. Ne 

zaman talak verdiğinizi, iddetin ne zaman başlayıp ne zaman sona 
ereceğini ciddiyetle takip edin. Boşanma olayı çok nazik ve önemli 
bir meseledir. Öyle ki sadece kan koca açısından değil, çocuk ve aile¬ 

ler açısından da hukuki ehemmiyete haizdir. Bu yüzden talak verdi¬ 
ğinizde ay ve günü hatınnızda tutun, iddetin ne zaman sona ereceği¬ 
ni ve ne kadar bir süre kaldığım düzenli bir şekilde takip edin. Çün¬ 
kü hanımınıza dönmeniz buna bağlıdır. Kadın ne kadar evde tutula¬ 
bilir. Ona ne zamana kadar nafaka verilecektir? Kadın ne zamana 



Cüz : 28 TEFHİMU'L KUR'AN 369 

kadar erkeğin verasetinde hak sahibidir? Ne zaman kocasından bo¬ 
şanmış olur, ne zaman yeni bir evliliğe hak kazanır? Tüm bunların 
bilinmesi gerekir; zira mesele mahkemeye intikal ettiğinde, mahke 
me doğru karar verebilmek için, bu bilgileri elinde bulundurmak zo¬ 
rundadır. Kadın medhule mi, gaynmedhule mi; hamile mi, değil mi; 
hayızdan kesilmiş mi, kesilmemiş mi; rücu edilmeye müsait mi, de¬ 
ğil mi vs. Bunlar bilinmeksizin hakimin boşanma karan vermesi 
güçtür. 

3. Yani, "Erkek öfkelenip kadını evden atmasın ve kadın da kıza¬ 
rak evi terketmesin." Çünkü iddet bitene kadar kadın hala o evin ha¬ 
nımıdır ve ihtilafın çözüme kavuşma imkanının ortadan kalkmama¬ 
sı için kan ile koca aynı evde oturmalıdırlar. Ric'î Talak durumunda 
erkek her an hanımına meyyal olabilir veya kadın kocasıyla aralann- 
daki ihtilafın nedenini ortadan kaldırmaya çalışıp, kocasım kararın¬ 
dan dönmeye razı edebilir. Her ikisinin de aynı evde olması halinde, 
3 aylık bir süre içinde veya kadın hamile ise çocuk doğana kadar ye¬ 
niden banşmak için birçok fırsat çıkabilir. Fakat erkek kadını evden 
dışan atar veya kadın evini terkeder de akrabalarının yanına gider¬ 
se, o zaman barışma imkanı yok denecek kadar azalmış olur. Dolayı¬ 
sıyla boşanma hemen hemen kesinleşir. Bu bakımdan fakihler, Ric î 
Talak ile boşanmış kadınlara, iddet sonrasında kocalarına güzel gö¬ 
rünmeye çalışmalarını tavsiye etmişlerdir. (Hidaye, El-İnsaf) 

Islâm Hukukçuları, Ric'î Talak verildiğinde, iddet süresi içinde 
bannma ve nafakanın kadımn hakkı olduğu konusunda görüş birli¬ 
ği içindedirler. Bu süre içinde kadın, kocasından izinsiz evden ayrı¬ 
lamaz. Erkeğin de kadını evden atması caiz değildir. Fakat atarsa 
günah işlemiş olur. Kadın ise kendiliğinden evi terkettiği takdirde 
hem günaha düşmüş olur, hem de nafaka ve bannma hakkım kay¬ 
beder. 

4. ‘Ancak apaçık edepsizlik yaparlarsa başka” ifadesi farklı şekil¬ 
lerde yorumlanmıştır. Haşan Basri, Amir, Şabi, Zeyd bin Eşlem, 
Dahhak, Mücahid, İkrime, Ibn Zeyd, Hammad ve Ley s'e göre bu ifa¬ 
deyle kastedilen zina fiilidir. Ibn Abbas'a göre de "kötü sözlerle söv¬ 
mek.” Yani kocası kendisini boşadıktan sonra, iddet süresi içinde ıs¬ 
lah olmayıp, bu zaman zarfında dahi kadının kocası ve ailesiyle mü¬ 
nakaşa etmesi. Katade bunu, "serkeşlik" şeklinde, yani serkeşlik et¬ 
tiği için kocasının talak verdiği kadının iddet beklerken bile aynı hal 
ve tavırlarını devam ettirmesi olarak yorumluyor. Ibn Ömer, Süddi, 
ibn Saib ve İbrahim en-Nehai'ye göre, kastolunan kadının evi terket- 
mesidir. Yani onlara göre, bir kadının evi terketmesi "Fahişetin mü- 
bayyine" (açık bir edepsizlik)dir. "Rabbiniz Allah'tan korkun ve onla¬ 
rı evden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir 
edepsizlik yaparlarsa başka" buyurmuştur. Bu ifade tıpkı "Sen ter¬ 
biyesiz değilsen sövemezsin" demek gibidir. Yani "Senin sövebihnen 
için terbiyesiz olman gerekir." 
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Yukarıdaki dört görüşten, İlk üç görüşe göre bu cümle kadının ev¬ 
den çıkmasıyla ilgilidir. Yani kötü ahlâklı, ağzı bozuk ve serkeş olma¬ 
dan kadının evden atılması caiz değildir. Son görüşe göre ise bu 
cümle kadının evi terketmemesiyle ilgilidir. Yani kadın evi kendili¬ 
ğinden terkederse apaçık bir edepsizlik yapmış olur. 

5. Bu iki cümle, 3 talak birden vermenin veya hayız zamanında ta¬ 
lak vermenin geçerli olmadığını savunan kimselerin yanlışlığını or¬ 
taya koymaktadır. Aynca 3 talak verilse bile, bu bir talak sayılır di¬ 
yen kimselerin görüşleri de reddolunmaktadır. Çünkü Bıd’i Talâk 
geçersiz sayılıyorsa veya 3 talak hir talak hükmünde ise eğpı< Kim 
Allah’ın sınırlarını aşarsa (yani Hz. Peygamber in gösterdiği boşan¬ 
ma biçiminin dışına çıkarsa) kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin 
belki Allah bundan sonra (barışmanız için) bir ynl çıkarır." ifadeleri 
nasıl anlaşılacaktır? Bu iki cümle, ancak Hz.vPeygamber in uygula¬ 
masının aksine talak vermenin bazı sakıncalar doğurduğu kabul 
edilirse bir anlam taşır. Sözgelimi 3 talak birden verildiğini ve rücu 
imkan^ ortadan kalktığı için, kocanın pişman olduğunu düşünelim. 
Böyl£ Dtr cıürumda açıktır ki, bu boşanma geçerli olmasaydı, erkek 
Allah’ın sınırlarını çiğnememiş ve nefsine de zulmetmemiş olurdu. 
Şayet Talak ı Bain, Talak-ı Ric’ı şeklinde kabul edilecek olursa, o 
takdirde iddet süresi çinde her zaman banşma imkanı var demektir. 
Çünkü aksi takdirde, "Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (barış¬ 
manız için) bir yol çıkarır" ifadesinin bir anlamı kalmazdı. 

Bu noktada yeniden Bakara Suresi nin 228-230. ayetleriyle. Ta¬ 
lak Suresi nin bu ayetlerini birlikte müteala edecek olursak, mesele 
daha da vuzuha kavuşur. Bakara Suresi nde boşanmanın ancak 3 
kez olabileceği vurgulanmıştır. İkinci boşanmadan sonra kocanın 
geri dönme hakkı vardır. İddet süresi sona erdikten sonra hülle ol¬ 
maksızın yeniden evlenebilirler. Ancak üçüncü (ve son) talaktan 
sonra erkeğin bu iki hakkı da sakıt olur. Talak Suresi ndeki bu emir¬ 
ler, Bakara Suresi ndeki emirleri nesh etmek veya düzeltmek için 
gönderilmiş değildir. Aksine Talak Suresi nin bu ayetlerinde, erkek¬ 
lere -yuvalarının yıkılmaması için-, kendilerine verilen kadınlan bo¬ 
şama haklannı akıllıca kullanmalan ve pişman olacaklan bir biçim¬ 
de hanımlannı boşamamaları tavsiye edilmektedir: "Banşma yolu¬ 
nu daima açık bırakın ki bu yetkinizi akılsızca kullanırsanız, yani 3 
talak birden verirseniz, kendi nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çün¬ 
kü bu hatanızı telafi etmek mümkün değildir." Sözgelimi oğluna 300 
rupi verip, 'Bu para şenindir, dilediğin gibi harcayabilirsin" diyen bir 
babanın, şöyle bir nasihatta bulunması gibi; benim nasihatimi din¬ 
lemez, ihtiyatsız ve yersizce sarfeder veya hepsini birden harcarsan, 
bundan sonra, sana bir daha para vermem. " Şayet çocuğa verilen 
paranın tümü 300 rupi olmasaydı, babasınm bu tavsiyesi anlamsız 
olurdu. Aynca bu paranın 100 rupisini harcamış olsa bile, yine de 
cebinde 200 rupisi kalmış demektir. 
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OÇ^^îg4^'^ 

2 Sonra (üç iddet bekleme) sürelerine ulaştıkları zaman, artık onları 

maruf (bilinen güzel bir tarz) üzere tutun, ya da maruf üzere onlardan ay¬ 

rılın.6 İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahid yapın.7 Şahidliği Allah 

için dosdoğru yerine getirin. İşte bununla, Allah'a ve ahiret gününe iman 

edenlere öğüt verilir.8 Kim Allah'tan korkup-sakımrsa, (Allah) ona bir çı¬ 

kış yolu gösterir;9 

AÇIKLAMA 

6. Yani bir veya iki talak verdikten sonra, iddet süresi sona erme¬ 

den kadım hâlâ eşiniz olarak alıkoyacak mısınız, koymayacak mısı¬ 

nız karar verin. Onun iddetini lüzumsuz yere, sırf ona eziyet vermek 

için uzatmayın. Şayet kesin surette ayrılmak istiyorsanız, kavga gü¬ 

rültü etmeden güzellikle ayrılın, mehrinizden bir miktar kalmış ise 

eğer, onu ödeyin ve gücünüz yetiyorsa. Bakara: 240'da buyuruldu- 

ğu gibi, boşanma nedeniyle ona bir şeyler verin." (îzah için bkz. Ah- 

zab an: 86) 

7. Ibn Abbas'a göre, bununla talak verirken de, rücu ederken de 

şahit tutmak kastolunmaktadır. (Ibn Cerir) Hz. tmran bin Hüseyin, 

karısını boşayıp sonra da rücu eden bir adamın, "Kanmı boşarken 

de, ona dönerken de şahit tutmadım" demesi üzerine, ona "Sen karı¬ 

nı boşerken de, ona dönerken de sünnete ay kın davrandın. Talak ve¬ 

rirken ve rücu ederken şahit tutun. Bundan sonra sakın böyle yap- 
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ma" demiştir. (Ebu Davud, lbn Mace) 4 mezhebin fakihleri de, talak 

ve rücu hususunda, bunların sıhhati için şahitin gerekli olmadığı 

konusunda ittifak etmişlerdir. Şahitlik hükmü, tarafların söyledik¬ 

lerini inkâr etmeleri halinde meseleyi halletmek kolay olsun ve şüp¬ 

he kapısı kapansın diye ihtiyaten konulmuştur. Bu tıpkı Bakara 

Suresindeki "alış veriş yaptığınızda şahit tutun" ayeti gibidir. Oysa 

buradaki şahit zorunlu değildir. Yani şahit olmadığı takdirde alışve¬ 

riş geçersiz sayılmaz. Ancak bu ihtilafa kapı açılmaması için hikmet¬ 
li bir tavsiyedir. Dolayısıyla Talak ve Rücu hususunda da en doğru 

yol buysa da geçersiz sayılacağı anlamına gelmez. Ancak her fiil için 

ihtiyaten iki adil şahit tutmanın daha iyi olacağı muhakkaktır. 

8. Bu ibareden anlaşıldığına göre, yukarıdaki ifadeler bir kanun 

değil, bir tavsiye niteliği taşımaktadırlar. Sünnet e uygun olmayan 

bir şekilde boşanan bir kimse, iddet süresini hesaplamayıp, karısını 

evden atsa, iddet bitimine doğru sırf hanımına eziyet etmek için rücu 

etse, aynlırken kavga çıkarsa, talak ve rücu sırasında, ayrılırken şa¬ 

hit tutmamış olsa, yine de onun talak, rücu ve tavsiyelerine karşı 

davranmış olması, onun kalbinde Allah'a ve ahirete, doğru bir şekil¬ 

de iman etmediğinin açık delilleridir. O bundan dolayı öyle davran¬ 

mıştır. Oysa samimi bir mümine bu tür davranışlar yakışmaz. 

9. Siyak ve sibak içinde değerlendirildiğinde, Allah'tan korkarak 

davranmanın, burada, sünnete uygun boşanmak, iddet süresini 

düzenlice hesaplamak, kadını evden atmamak, kadına eziyet etmek 

için rücu etmeyi geciktirmemek, ayrılmak gerektiğinde güzelce ay¬ 

rılmak, talak, rücu ve aynlma sonrasında iki adil kişiyi şahit tutmak 

demek olduğu anlaşılmaktadır. Allah'tan korkarak bu şekilde dav¬ 

ranan bir kimse için Allah elbette kolay bir yol çıkarır. Bundan, Al¬ 

lah'tan korkmadan bu hususta dilediği gibi davranan bir kimseye, 

Allah'ın birçok zorluklar yaratacağı ve onun bir çıkış yolu bulamaya¬ 

cağı anlaşılmaktadır. 

Bu ifade üzerine düşünülecek olursa. Talak ı Bid'î'yi. bir temizlik 

döneminde birden fazla talak vermeyi veya 3 talak birden vermeyi 

geçersiz sayan kimselerin görüşlerinin sahih olmadığı anlaşılır. 

Çünkü Bid'î Talak geçersiz olsaydı eğer, bunca problemin meydana 

gelmesi anlamsız olurdu. Nitekim Bain Talak, Bid'î Talak sayılsaydı, 

o takdirde bir çıkış yolu gerekmeyecekti. Peki o halde burada vurgu¬ 

lanmaya gerek görülen zorluk nedir? 
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i w>.*V 
1 

3 Ve onu hesaba katmadığı bir yönden de rızıklandırır.10 Kim de Al¬ 
lah'a tevekkül ederse. O, ona yeter.1' Elbette Allah, kendi emrini yerine 
getirip-gerçckleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır. 

4 (Yaşlılıklarından dolayı) hayızdan kesilmiş kadınlarınızdan şüphe 

ederseniz, bilin ki onların bekleme süresi üç aydır. 12 Henüz hayız gör¬ 
meyenler de böyledir. 13 Hamile olan kadınların bekleme süresi doğur¬ 
maları ile son bulur.14 Kim Allah’tan korkarsa (Allah) onun işine kolay¬ 
lık verir. 

AÇIKLAMA 

10. Yâni, boşadığı kadını iddet süresinde evinde tutması, onun na¬ 
fakasını vermesi, ayrılırken kalan mehrini tamamlaması ve gücü ye¬ 

tiyorsa ona bir şeyler vermesi, elbette kocaya mali bir yük getirecek¬ 
tir. Şüphesiz karısını boşayan bir erkeğin ondan hoşnut olmadığı da 
bir gerçektir. Bu bakımdan hâlâ onun için birtakım harcamalar yap 

ması kocanın zoruna gider. Özellikle maddi yönden sıkışık olan bir 
kimse için bu çok daha zordur. Fakat Allah tan korkan bir kimse 
tüm bunlara katlanmalıdır. Çünkü, onun kalbi dar olabilirse de, Al¬ 
lah'ın nzk veren eli dar değildir. Kim O nun emrine tabi olup, mal 
sarfederse, Allah o kimseye hiç tahmin edemeyeceği bir yerden kar¬ 
şılığını verir. 

11. Yani, "Hiçbir güç, Allah'ın, emrini yerine getirmesine mani ola- 
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maz." 
12. Bu emir hayızdan kesilmiş kadınlar ile ilgilidir. Onların iddeti 

talak verilen günden itibaren hesaplanmaya başlanacaktır. Bu üç 

aylık iddet süresi Kameri aylara göredir. Eğer Kameri ayın başında 
verilmişse, 3 Kameri ay sayılacaktır. Ay arasında talak verilmişse, 
Ebu Hanife'ye göre, o ay 30 gün sayılarak 3 aya tamamlanacaktır. 

(Bedaiu s'Senayi) 
Düzenli hayız görmeyen kadınlar hakkında, İslâm Hukukçulan 

ihtilaf etmişlerdir. 

Hz. Said bin Müseyyeb'den rivayet olunduğuna göre, Hz. Ömer 
şöyle buyurmuştun ' Kendisine talak verilen kadın bir veya iki hayız 
gördükten sonra, hayzı kesilmişse, 9 ay beklemelidir. Şayet hamile 
değilse, 3 aylık iddet süresi bitiminde bir başkasıyla evlenebilir. Ta¬ 
lak vuku bulur." 

Ibn Abbas, Katade ve Ikrime'ye göre, 1 sene kadar hayız görmeyen 

kadının iddet süresi 3 aydır. 
Tavus a göre, senede bir kez hayız gören kadınm iddet süresi 3 ay¬ 

dır. Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Zeyd bin Sabit ten de aynı görüş nakle¬ 

dilmiştir. 
İmam Malik ten rivayet olunduğuna göre, Habban isimli bir şahıs, 

hanımına emzirdiği dönemde talak verir. Ve kadın 1 sene kadar ha¬ 
yız görmez. Bu esnada adam (Habban) vefat eder ve karısı veraset 
davası açar. Mesele Hz. Osman'a intikal edince o da Hz. Ali ve Zeyd 
bin Sabit e görüşlerini sorar. Hz. Osman bu iki sahabi ile yaptığı isti¬ 
şarenin sonucunda, kadının verasete hakkı olduğuna karar verir. 
Dolayısıyla bu kadının hayızdan kesilmiş veya henüz hayız görmeye 
başlamamış kadınlar sınıfına girmediği öne sürülerek, kocası vefat 
ettiğinde onun iddetinin hâlâ bitmediği sonucuna varılmıştır. 

Hanelilere göre, yaş nedeniyle olmayıp da herhangi bir nedenden 
ötürü hayızdan kesilen ama yeniden hayız görme ihtimali bulunan 

bir kadının iddeti, normal hayız süresine göre sayılır veya kadınların 
ortalama hayızdan kesilme yaşlarına göre, 3 aylık iddeti bitimi son¬ 
rasında Talak vuku bulur. İmam Şafii, İmam Sevri, İmam Leys; Hz. 
Ali, Hz. Osman ve Zeyd bin Sabit in görüşüne katılmışlardır. 

imam Malik ise Hz. Ömer ve Ibn Abbas'ın görüşünü, (Yani kadın 9 

ay vuku bulur.) kabul etmiştir. Ibnu'l-Kasım İmam Malik in görüşü¬ 

nü açıklarken, şöyle diyor: "9 ay, hayızın bittiği günden başlar, talak 
verildikten sonra değil ", (AhkamuTKur'an, el-Cassas, Bedaiu s-Se- 
nai) 

İmam Ahmed bin Hanbel'e göre, iddeti hayızma göre hesaplanan 
bir kadın, hayızdan kesilir ve sebebi bilinemezse, hamile olup olma- 
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dığı şüphesinden kurtulmak için 9 ay bekler ve sonra 3 aylık bir id- 
det süresini hesaplar. Fakat niçin hayızdan kesildiği anlaşılırsa (ör¬ 
neğin bir hastalık, emzirme vs.) hayız görene kadar bekler, hayız gel¬ 

dikten sonra da iddeti başlar, veya hayızdan tamamen kesilirse ha- 
yızdan kesilen kadınlar gibi iddet bekler (El-lnsaf) 

13. Büluğa ermediği için hayız görmeyen veya bazı nedenler dola¬ 

yısıyla geç hayız gören ya da çok büyük bir istisna olup da hiç hayız 
görmeyen kadınlar, hayızdan kesilmiş kadınlar gibi talaktan sonra 3 
ay iddet beklerler. 

Kur an ın bu açıklamasına göre, burada "Mudhale" (kocasıyla 
gerdeğe girmiş) bir kadınm sözkonusu olduğuna dikkat edilmelidir. 
Çünkü mübaşeret olmasaydı eğer, iddet sözkonusu olmazdı. (Bkz. 

Ahzab: 49) Bu yüzden, henüz hayız görmeye başlamamış kızların, 
iddetinin beyan edilmesinden anlaşıldığına göre, bu yaştaki kızlarla 
evlenmek ve kocalarının kendileriyle cinsel ilişkide bulunması caiz¬ 

dir. Dolayısıyla Kuranın caiz gördüğü bir davranışı hiçbir 
Müslümanın yasaklamaya hakkı yoktur. 

Henüz hayız görmeye başlamamış bir kıza talak verilirse ve o da 
iddet esnasında hayız görmeye başlarsa onun iddeti hayzı ile birlikte 
başlar ve iddeti hayız gören kadınlar gibi hesap edilir. 

14. Hamile kadının iddet süresinin doğum bitimine kadar oldu¬ 
ğunda tüm tslâm alimleri görüş birliği içindedir. Ancak iddeti esna¬ 
sında kocası vefat eden hamile kadınm iddet süresi hakkında ihtilaf 
vardır. Bunun nedeni Bakara: 234’de kocası vefat eden kadının id¬ 
detinin 4 ay 10 gün olarak belirtilmiş olmasıdır. Zira bu ayette dul 
kadınlar içine, hamile olanların da girip girmediği sarih değildir. 

Hz. Ali ile îbn Abbas, bu iki ayeti birlikte müteala edip, sonuçta 

hamile kadının iddetinin doğuma kadar olduğunu açıklamışlardır. 
Ancak hamile olan dul kadm için, iki iddetten uzun olanını kabul et¬ 
mişlerdir. Sözgelimi kadının doğumuna kadar olan süre 4 ay 10 

günden fazla ise, kadm doğuma kadar iddet bekler. Imamiye Mezhe¬ 
bi de aynı görüştedir. Dolayısıyla daha önce nazil olan Bakara Sure¬ 
sindeki ayet hamile olmayan dul kadınlan ilzam etmektedir. Bu ba¬ 
kımdan boşanmış olsa da, dul kalsa da her hamile kadınm iddeti do¬ 
ğuma kadardır. Bu görüşe göre, bir kadının doğumu, kocasmm ölü¬ 
münden hemen sonra da olsa, ölümünden 4 ay 10 günden fazla da 

olsa, doğumunun olduğu zaman iddeti sona erer. Nitekim Übey bin 
KaVtan rivayet edilen şu hadis de bu görüşü desteklemektedir. Ta¬ 
lak Suresi nin bu ayeti nazil olduğunda, Rasulullah'a, bu ayetin bo¬ 
şanmış ama kocası hayatta olan ve dul ama hamile olan kadınların 
her ikisini de ilzam edip etmediğini sordum. O da Her ikisini de ilzam 
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eder' diye cevap verdi." Başka bir hadiste. Hz. Peygamber (s.a) bu 
meseleyi şöyle izah etmiştir: "Hamile kadının iddeti doğumuna ka¬ 
dardır" (İbn Cerir, Ibn Ebi Hatim) lbn Hacer, bu hadisin, senedinin 
zayıf olmasına rağmen, birçok kanaldan rivayet edildiği için gerçek 
bir yanının olması gerektiğini söylüyor. Bu görüşün daha güçlü bir 
teyidi. Hz. Peygamber (s.a) döneminde vuku bulan Subeya el-Eslemi 

olayıdır. Bu kadın hamile iken dul kalır ve kocasının ölümünden bir¬ 
kaç gün (bazı rivayetlere göre 20. bazılarına göre 35. bazılarına göre 
40 gün) sonra doğum yapar. Hz. Peygamberden onun hakkında fet¬ 

va istendiğinde. Hz. Peygamber kadının evlenmesine izin vermiştir. 
(Bu rivayet Buhari ve Müslim'de birçok kanalla Ümmü Seleme den 
ve aynca Buhari, Müslim. Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Nesei, lbn 

Mace’den yine birçok kanalla Misver bin Mahreme'den nakletmiş¬ 
tik) İmam Müslim, Subiye el-Eslemi'nin olayını kendisinden şöyle 
nakletmiştik "Ben Sad bin Havle'nin hanımıydım ve Haccet'ul-Veda 
zamanında ben hamileyken kocam vefat etti. O vefat ettikten birkaç 
gün sonra da doğum yaptım. Bir kimse bana, "Sen 4 ay 10 günden 
önce evlenemezsin" dedi. Ben bunu Rasulullah’a sorduğumda, bana 

"Doğum yaptıktan sonra evlenmekte serbestsin, dilersen evlenebi¬ 
lirsin" diye cevap verdi. 

Sahabenin çoğundan da aynı görüş nakledilmiştir. İmam Malik, 
İmam Şafii, Abdürrezzak, lbn Ebi Şeybe, lbn Münzir'den nakledildi¬ 
ğine göre lbn Ömer'e hamile kadının iddeti sorulduğunda, O. "Hami¬ 
lenin iddeti doğumuna kadardır" demiştir. Bunun üzerine En- 

sar'dan biri çıkıp, "Baban (Hz. Ömer) kocası henüz gömülmemiş ve 
naşı duruyorsa bile, hanımı doğum yaptıktan sonra evlenebilir, di¬ 

yor" diye konuşur. Aynı görüşü Ebu Hüreyre, Ebu Mesud, Bedri ve 

Hz. Aişe de paylaşmaktadır. Aynca 4 mezhebin imamlan ve ileri ge¬ 
len fıkıh alimleri de bu görüştedirler. 

Şafıilere göre, hamile kadın birden fazla (ikiz) çocuk doğurduğun¬ 

da son çocuğun doğumuna kadar iddet bekler. Çocuk düşürme ha¬ 
diselerinde ebeye sorularak, ona göre amel edilir: Çocuk düşürmüş 
mü, yoksa kan pıhtısı mı gelmiş? diye. (Muğniu'l-Muhtaç) Hanbeliler 
ve Haneliler de aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Ancak aradaki fark, 
çocuk düştüğünde, onlara göre çocuk cenin haline gelmemişse ebe¬ 
ye itimat edilmez. (Bedaui's-Senai, El-lnsaf). Günümüzde tıp geliş¬ 
miş olduğundan, çocuğun düşüp düşmediğini anlamak mümkün¬ 
dür. Bu bakımdan doktorlardan bir görüş almak mümkünse alman 
görüş uyarınca hareket edilir. Fakat mümkün değilse, ihtiyat gere¬ 
ğince cahil ebelere güvenmek doğru olmayacağı için, Hanefi ve Han- 

belilerin görüşü uygulanır. 
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5 Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, 

Allah, onun kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür.'1 
6 (Boşandığınız) Kadınlan, gücünüz oranında oturmakta olduğunuz 

yerin bir yanında oturtun, onları 'darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla' 

kendilerine zarar vermeyin.16 Eğer onlar hamile iseler, yüklerini bırakm- 
caya (doğumlannı yapıncaya) kadar onlara nafaka verin. 17Şayet sîzler 
için (çocuğu) emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. (Durum ve ilişkile¬ 
rinizi) Kendi aranızda maruf (güzellikle ve İslâm'a uygun bir tarz) üzere 
görüşüp-konuşun.18 Eğer güçlük içine girerseniz, bu durumda '(çocuğu) 
onun (babası) için bir başkası emzirebilir.19 

AÇIKLAMA 

15. Bu, umumi ve insan hayatında sürekli geçerliliği olan bir tavsi¬ 
ye gibi anlaşılıyorsa siyak-sibaktan Müslümanlara şöyle bir uya¬ 
rı yapıldığı belli olmaktadır: "Yukarıda zikredilen emirler ne kadar 

ağir geliyorsa da, yine de Allah'tan korkarak bu emirlere uyun ki Al¬ 
lah sizler için bir kolaylık yaratsın. O sizin günahlarınızı affeder ve 
size bu davranışınızdan dolayı mükafaat verir." Hayızdan kesilmiş 

kadınların iddetinin 3 ay olduğu apaçıktır. Hayızdan kesilmemiş ka¬ 
dının iddeti 3 hayız olacağından, onun iddeti onlardan daha az. ama 
hamile kadının iddeti hepsinden fazladır. Tüm iddet süresince nafa¬ 

ka ve barınma mükellefiyeti erkeğe ait bulunduğundan, boşadığı bir 
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kadının yükünü taşımak, ona ağır gelebilir zira, ondan ayrılmaya 
karar vermiştir. Ancak o Allah'tan korkarak bu yükü taşır ve Allah'ın 
emirlerine uyarsa, Allah da ona lütfundan bağışlar ve onun yükünü 

hafifletir. Ayrıca bu dünyada katlandığı zahmetin karşılığı olarak, 

ona öbür dünyada çok büyük mükafatlar verir. 
16. İslâm Hukukçuları, Ric'î veya Bain talakla boşanan kadının 

barınmasının ve nafakasının kocaya ait olduğu hususunda ittifak 
halindedir. Aynca Ric'i veya Bain Talakla da olsa, boşanan hamile 
kadının barınma ve nafakasının da kocaya ait olduğu hususunda 

görüş birliğine varılmıştır. Ancak Talak ı Bain ile boşanan kadının 
barınma ve nafaka hakkının her ikisine mi veya sadece nafaka hak¬ 

kına mı, ya da hiç birine mi sahip olup-olmadığı konusunda ihtilaf 
vardır. 

Birinci gruba göre, kadın hem barınma hem nafaka hakkına sa¬ 
hiptir. Hz. Ömer. İbn Mesud, Ali bin Hüseyin (Zeynel Abidin), Kadı 

Şureyh, İbrahim en-Nehai, Hanefıler, Süfyan Sevri ve Haşan bin Sa¬ 
lih bu görüştedir. Darekutni'nin Cabir bin Abdullah'tan, "Rasulul- 
lah, kadın üç talakla da boşanmış olsa, nafaka ve barınma onun 

hakkıdır, buyurdu" şeklinde rivayet ettiği hadiste bu görüşü teyid et¬ 
mektedir. Yine bu görüşü teyid eden bir başka hadis daha vardır. Hz. 
Ömer, Fatma bintu Kays ın rivayet ettiği bir hadisi "Biz bir kadının 
sözü üzerine Allah'ın Kitabı nı ve O nun Peygamberinin sünnetini 
terkedemeyiz" diyerek reddetmiştir. Bundan Hz. Ömer'in sözünün 
boşanmış hamile olmayan bir kadın hakkında da geçerli olmaması 
için bir neden yoktur. 

İkinci gruba göre, Bain Talakla boşanan kadına barınma hakkı 
vardır ama nafaka hakkı yoktur. Said İbn Müseyyeb, Süleyman bir 
Yesar, Ata, Şabi, Evzai, Leys, Ebu Ubeyde, İmam Şafii ve İmam Malik 
bu görüştedir. Ancak ileride de beyan edeceğimiz gibi, Muğniu'l- 
Muhtaç'ta İmam Şafii'den başka bir görüş daha nakledilmektedir. 

Üçüncü gruba göre, Bain Talakla boşanan kadının ne barınma ne 
de nafaka hakkı vardır. Haşan Basri, Hammad, ibn Ebi Leyla, Amr 
bin Dinar, Tavus, İshak bin Rahaveyh, Ebu Sevr, (İbn Cerir'in rivayet 

ettiğine göre ibn Abbas) Ahmed İbn Hanbel ve İmamiye mezhebi bu 
görüştedir. Muğniu'l-Muhtaç'ta imam Şafii'nin bu görüşte olduğu¬ 
nu bildiren bir rivayet vardır. "Boşanan kadının iddeti içinde -hamile 

olsa da olmasa da- barınma ve nafaka onun vacip olan hakkıdır. An¬ 
cak Bain Talakla boşanmış bir kadın için vacip değildir. (...) Ve Ta- 

lak-ı Bain ile boşanan hamile olmayan bir kadının nafaka, ve giyim 
hakkı yoktur." Bu görüşün delili. Kur an ın, "Bilmez misin, belki Al¬ 
lah bundan sonra yeni bir yol ortaya çıkarır," ayetidir. Onlar bu ayet- 
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ten, bu imkanın ancak Ric'î Talak verilmesi halinde sözkonusu ola¬ 
cağı anlamını çıkarıyorlar. Diğer bir delilleri, birçok hadis kitabında, 
birçok sağlam senetlerle rivayet edilen Fatma bintu Kays hadisi¬ 

dir. 
Fatma bintu Kays el-Fahriyye ilk hicret eden kadınlardandı. Çok 

zeki bir kadın olarak bilinirdi. Hz. Ömer’in şehadetinden sonra isti¬ 

şare için onun evinde toplanılmıştı. Bu kadm sahabi, önce Ebu Amr 
bin Hafs bin el-Mugayyiretu'l-Mahzumi ile evliydi. Kocası onu 3 ta¬ 
lakla boşadıktan sonra Rasulullah kendisini Usame bin Zeyd ile ev¬ 
lendirdi. Bu olay şöyle vuku bulmuştur: Kocası Ebu Amr önce ona 
iki talak vermiş fakat bu esnada Hz. Ali ile Yemene giderek, 3. talakı 
oradan göndermiştir. Bazı rivayetlere göre, Ebu Amr "Onu evinizde 

banndınn ve nafakasını verin” diye haber göndermiştir. Bazı riva¬ 
yetlere göre de, Fatma bintu Kays ın kendisi bu haklarını talep et¬ 
miştir. Herhalukârda da kocasının akrabalan onun haklarını ver¬ 

meyi reddetmişlerdir. Bunun üzerine mesele Hz. Peygamber e (s.a) 
intikal etmiş ve O da, onun nafaka ve barınma hakkı olmadığına ka¬ 
rar vermiştir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber, "Kadının nafaka ve 

barınma hakkı, kocasının dönme hakkı yoksa, nafaka ve barınma 
hakkı yoktur." (Müsned-i Ahmed) Taberani ve Nesei de aynı lafızlar 
ile rivayet etmişlerdir. Onların rivayet ettiği hadisin son lafzı şöyle- 
dir: Talak-ı Bain'den sonra kadın eski kocasına hülle olmaksızın 
helal değildir. Bu yüzden nafaka ve barınma onlara vacip değildir." 
Bunu söyledikten sonra Hz. Peygamber ona Ümmü Şerik in evinde 
iddetini tamamlamasını emretmiş ama daha sonra Ümmü Mek- 
tum’un evinde kalmasını söylemiştir. 

Bu hadisi kabul etmeyenlerin delilleri şunlardır. 

a) Hz. Peygamber ona kocasının akrabalanmn evinden ayrılması¬ 
nı, dili keskin olduğu için emretmiştir. Kocasının akrabalan onun 
bu uyumsuz mizacı dolayısıyla, artık bıkmışlardı. Said bin Müsey- 

yeb, "Bu kadın bu hadisi rivayet etmekle milleti fitneye düşürmüş¬ 
tür. Aslında dili çok keskin olduğu için Ummu Mektum’un evinde 

banndınlmıştır." demektedir. (Ebu Davud) ikinci bir rivayete göre, 
Said bin Müseyyeb'in "O, kocasının akrabalanna dil uzattığı için, 

başka bir eve gönderilmiştir" dediği nakledilmektedir. (El-Cessas) 
Süleyman bir Yesara göre, "Onu. huysuzluğu nedeniyle evden çı¬ 

karmışlardır." (Ebu Davud) 
b) Hz. Ömer onun naklettiği rivayeti reddettiğinde birçok sahabe 

hayatta olduğundan, bu meseleyi araştırmak o dönemde mümkün¬ 
dü. İbrahim en-Nehai: Hz. Ömer'in kendisine Fatıma bintu Kays ın 
rivayeti ulaştığında, "Biz Allah'ın Kitabı’nınm ayetini ve Rasulul- 
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lah'ın sünnetini bir kadının hatın için terkedemeyiz. Bu onun veh¬ 

midir. Ben Rasulullah'tan Bain Talakla boşanmış kadının nafaka ve 

barınma hakkına sahip olduğunu işittim” dediğini nakleder. Ebu ls- 

hak şöyle anlatıyor: Küfe de Esved bin Yezid in yanında bir mescidde 

oturuyordum. Şabi orda Fatma bint Kays ın hadisini zikredince Es¬ 

ved Şabi'ye küçük bir çakıl taşı atarak şöyle dedi: Hz. Ömer kendi dö¬ 

neminde Fatma'nın bu hadisi rivayet ettiğini duyunca "Biz Rabbimi- 

zin Kitabını ve Rasulümüzün sünnetini bir kadınm sözü dolayısıyla 
bırakmayız; zira onun doğru hatırlayıp hatırlayamadığını bilemeyiz. 

Dolayısıyla nafaka ve bannma kadının hakkıdır, 'Onları evleriniz¬ 

den çıkarmayın" ayeti mucibince de Allah'ın emridir" demiştir." (Bu 

rivayeti Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei nakletmiştir.) 

c) Mervan döneminde Talak ı Bain ile boşanmış bir kadının mese¬ 

lesi vuku buldu. Hz. Aişe bu konuda Fatma bintu Kays ın rivayetine 

şiddetle karşı çıkmıştır. Kasım bin Muhammed şöyle anlatıyor: Hz. 

Aişe'ye, "Siz Fatma bintu Kaysın hadisini biliyor musunuz?" diye 

sorduğunda, bana şöyle cevap verdi: "Fatma'nın hadisini zikretme¬ 

sen daha iyi olur." (Buhari) Başka bir rivayette Hz. Aişe'nin sözleri, 

"Ne oldu bu Fatma'ya Allah'tan korkmuyor mu?" şeklindedir. (Buha¬ 

ri) Yine başka bir rivayette Urve bin Zübeyr, Hz. Aişe'nin "Fatma'nın 

bu hadisi rivayet etmesinde bir hayır yoktur" dediğini nakleder. Ur- 

ve'nin bir diğer rivayeti şöyledir: "Hz. Aişe Fatma'ya çok kızdı ve "O 

aslında boş bir evde oturuyordu, orada yalnızdı. Hz. Peygamber 

onun iyiliği için evini değiştirmesini emretmiştir" dedi." 

d) Bu kadın daha sonralan Usame bin Zeyd ile evlenmiştir. Hz. 

Usame'nin oğlu Muhammed, "Fatma ne zaman bu hadisi zikretse, 

babam eline ne geçirse onun üzerine atardı." demektedir. (El-Ces- 

sas) Buradan anlaşıldığına göre, onun rivayet ettiği hadisin, sünne¬ 

te ters düştüğünü bilmemiş olsaydı, Hz. Usame bu derece kızmaz¬ 

dı. 

17. Ric'î veya Bain Talakla boşanan hamile kadınm nafaka ve ba¬ 

nnma sorumluluğunun kocasının üzerine olduğu konusunda itti¬ 

fak vardır. Ancak kocası vefat eden hamile kadınm, kocasınm talak 

vermeden veya verdikten sonra vefat etmesi durumu tartışmalı¬ 

dır. 

a) Hz. Ali ve İbn Mes'ud'un görüşüne göre, kadmm nafakası, vefat 

eden kocasının mirasından karşılanır. İbn Ömer, Kadı Şureyh, Ebu 

Aliye, Şabi, İbrahim en-Nehai de aynı görüştedirler. İbn Abbas'tan 
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nakledilen bir rivayete göre, o da bu görüştedir. (Alusi, El-Cessas) 

b) İbn Cerir'in Ibn Abbas'tan naklettiği bir rivayete göre, kocası 

miras bırakan hamile kadının nafakası, kamındaki çocuğun hisse¬ 

sinden karşılanır. Şayet mevta miras bırakmamış ise, onun varisleri 

kadının masraflarını karşılarlar. Çünkü Allah, "Mirasçının da aynı 

şeyi yapması gerekir." (Bakara: 233) buyurmaktadır. 

c) Cabir bin Abdullah, İbn Zübeyr, Haşan Basıl, Said bin Müsey- 

yeb. Ata bin Ebi Rebah'a göre, kadının nafakası ölen kocasının ma¬ 

lından verilir. İbn Abbas'tan da bir üçüncü görüş bu şekilde rivayet 

edilmektedir. (El-Cessas) Bu, şu anlama gelmektedir Kadın kocası¬ 

nın bıraktığı mirastan kendi payına düşen .nafakasını karşılar. An¬ 

cak kocasının toplam mirasından kadının nafaka hakkı yoktur. 

Çünkü bu takdirde, diğer varisler de onun yükünü taşımış olur¬ 

lar. 

d) İbn Ebi Leyla'ya göre, kadının nafakası, ölen kocasının malın¬ 

dan, tıpkı borcu gibi ödenmek zorundadır. (El-Cessas) Yani bırakı¬ 

lan tüm miras üzerinden önce borcun ödendiği gibi aynı şekilde na¬ 

faka da ödenir. 

e) Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Züfer ve Ebu Yusuf a gö¬ 

re, ölünün malından bannma ve nafaka hakkı yoktur. Çünkü ölüm¬ 

den sonra, ölünün mülkü olmaz. O mülk ölümden sonra varislerin 

hakkıdır. Dolayısıyla hamile kadının nafakası nasıl onlar üzerine 

vacip olabilir? (Hidaye el-Cessas) Ahmed bin Hanbel de bu görüşte¬ 

dir. (El-lnsaf) 

1) İmam Şafii'ye göre, hamile kadına nafaka yoktur, bannma hak¬ 

kı vardır. (Muğniu'l-Muhtaç) Onun delili, Ebu Said el-Hudri'nin kız- 

kardeşi Furia bintu Malik in hadisesine dayanır... Hz. Peygamber 

kocası öldürüldüğünde ona iddetini kocasının evinde geçirmesini 

söylemiştir. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei) Aynca Darekutni'den riva¬ 

yet edilen, "Rasulultah dul hamile kadına nafaka yoktur, buyurdu" 

şeklindeki hadisi de delil olarak alır. Aynı görüşü imam Malik te pay¬ 

laşmaktadır. (Haşiyetu'd-Dusuki) 

18. Bu ifadeden birçok hususlar tespit edilebilmektedir. 

a) Bir kadın kendi sütünde yegane tasarruf sahibidir; zira aksi 

takdirde onun sütü karşılığında ücret almasmdan nasıl bahsedile¬ 

bilirdi? 

b) Kadın doğum yapmasıyla birlikte eski kocasının nikahından çı¬ 

kar ve dolayısıyla yasal olarak çocuğunu emzirmekle zorunlu tutu- 



382 TEFHİMU'L KUR'AN 65 / Talak Suresi 

lamaz. Ancak çocuğun babası, çocuğu ona emzirtmek ister ve o da 

razı olursa, ücret almak kaydıyla emzirir. 

c) Babası, çocuğunu yasal olarak boşadığı kadına emzirtmek zo¬ 

runda değildir. 
d) Çocuğun geçim masrafları (nafakası) babaya aittir. 

e) Çocuğun emzirilmesinde ilk hak sahibi, onun annesidir. Ancak 

annesi çocuğunu emzirmeyi kabul etmez ya da onun istediği ücreti 

baba vermeye muktedir olamazsa eğer, çocuğu bir başka kadın em¬ 
zirebilir. Bu esastan bir başka kaide daha ortaya çıkmaktadır. 

f) Çocuğun annesinin istediği ücret ile, başka bir kadının istediği 

ücret aynıysa, çocuğun annesi tercih edilir. 

Bu hususlarda İslâm alimlerinin görüşleri şu şekildedir. 

Dahhak a göre, annesi çocuğunu emzirmeye herkesten çok hak 

sahibidir. Fakat emzirip-emzirmemek konusunda serbesttir. Şayet 

çocuk başka bir kadının sütünü kabul etmez ise, bu takdirde anne 

zorlanabilir. Benzeri bir görüş Katade, İbrahim en-Nehai ve Süfyan 

es-Sevri'den de nakledilmektedir. Yalnız İbrahim en-Nehai'ye göre, 

başka biri süt emzirmeye hazır olsa dahi, anne bu konuda zorlanabi¬ 

lir. 
Anne ile baba ayrıldıklarında çocuk süt emiyorsa, anne sütünü 

verebilir, ama bu ona farz değildir. Başka bir kadın bulunamazsa o 

takdirde süt vermeye mecbur tutulabilir. Ancak baba, "Ücretiyle 

başka bir kadma emzirtirim" diyor ama anne, tutulan kadının istedi¬ 

ği ücreti istiyor veya karşılık talep etmiyorsa, elbette öncelikle tercih 

edilmesi gereken annedir. Fakat çocuğun annesi daha yüksek ücret 

istiyorsa, baba çocuğunu anneye emzirtmeye mecbur tutulamaz. 

19. Bu ayette anne ve baba açısından adeta cezai bir yön vardır. 

Çünkü üsluptan anlaşıldığına göre, her ikisine de boşanma safhası¬ 

na kadar gelen önceki anlaşmazlıklar dolayısıyla sorun çıkarmama¬ 

ları ve süt emzirme meselesini aralarında güzellikle ve anlayışla çö¬ 

züme kavuşturmaları tenbih edilmektedir. Kadın, yüksek ücret ta¬ 

lep ederek erkeği zor duruma sokmaması konusunda uyarılmıştır; 

zira çocuğun büyümesi kendisinin elinde değildir. Bu işi o yapmaz¬ 

sa, yapan başka biri bulunacaktır. Erkek ise, annenin çocuğuna 

olan düşkünlüğünü istismar ederek, onu perişan etmeye çalışma¬ 

ması konuşlunda uyarılmıştır; zira bu salih kimselerin yapacağı bir 

davranış değildir. (Hemen hemen aynı konu Bakara: 233 te işlen¬ 

miştir.) 
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7 Genişlik-imkânları olan, nafakayı geniş-imkânlarma göre yapsın: 

Rızkı kendisine kısıtlı tutulan da, artık Allah’ın kendisine verdiği kada¬ 

rıyla versin. Allah, hiç bir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük 

koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp-verecektir. 

8 Ülkelerden niceleri20 vardır ki, Rablerinin ve O'nun peygamberinin 

emrine karşı gelip azmışlar, böylece biz de onları çetin bir hesaba çekmi¬ 

şiz ve onlan benzeri görülmedik bir azabla azablandırmışız. 
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9 Artık o (ülkelerin halkı), yaptığı kötülüğü taddı ve işinin sonucu da 

bir hüsran oldu. 

10 Allah, onlar için şiddetli bir azab hazırlamıştır; öyleyse ey iman et¬ 

mekte olan temiz akıl sahipleri, Allah’tan korkup-sakmın. Doğrusu Al¬ 

lah, sizin için bir zikir21 (uyarıp-hatırlatan ve öğüt veren Kur'an) indir¬ 

miştir. 

11 İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkar¬ 

ması için22 Allah'ın apaçık ayetlerine size okuyan bir peygamber de (gön¬ 

derdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde 

ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Al¬ 

lah, gerçekten ona ne güzel bir nzık vermiştir. 

12 Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı.23 Emir, 

bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç 

yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp-kuşattığını bilip- 

öğrenmeniz için. 

AÇIKLAMA 

20. Müsliimanlar burada, Allah'a Onun Rasulü ve Kitabı vasıta¬ 
sıyla verilen emirler doğrultusunda uydukları veya uymadıkları tak¬ 
dirde dünyada ve ahirette nasıl bir sonuçla karşılaşacakları konu¬ 

sunda uyarılmışlardır. 
21. Müfessirlerin bir kısmı, ayette geçen "Zikr" kelimesini Kur'an, 

bu kısmı ise Hz. Peygamber (s.a) olarak anlamışlardır. Zikri Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) olarak anlayanlara göre. O nun şahsiyeti baştan başa 
zikirdir (nasihattir.) Bize göre de doğru olan yorum budur. Zira birin¬ 
ci anlamıyla cümle şu şekilde olacaktır: "Biz size bir zikir nazil ettik 

ve bir Rasul gönderdik" Oysa Kur'an in ibaresinde böyle bir değişikli¬ 
ğe ihtiyaç yoktur. Zaten ibare tam bir mânâ taşımaktadır. 

22. Yani, "O, insanları cehaletin karanlığından, ilmin aydınlığına 
çıkarır." Bu ayetin gerçek anlamını kavrayabilmesi için, okuyucu¬ 
nun kadim ve modem ahlâk kanunlarını müteala edip, onların bo¬ 
şanma iddet ve nafaka hakkındaki kanunlarını Islâm ınkileriyle 
karşılaştırması gerekir. Nitekim bu konudaki modem yasaların sü¬ 
rekli değişip durduğunu ve henüz aile hukuku konusunda mükem¬ 
mel bir yasa teşekkül ettiremediklerini görmekteyiz. Oysa Kur'an ve 

onun tebliğcisi 1400 sene önce, aile hukukunu düzenleyen böylesi- 
ne mükemmel bir yasa 1400 senedir değiştirilmeye bile gerek duyul- 
maksızın mevcudiyetini idame ettirmektedir. Üstelik böylesine mü¬ 
kemmel bir yasa, dünyanın hiçbir medeniyetinde bulunmamakta¬ 
dır. Burası ayrıntılı mukayeseler yapmaya müsait değildir. Biz bu 
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konuya "Hukuku z Zevceyn" (Kan-Koca Hukuku) isimli eserlerimi¬ 
zin son bölümünde değindik. Ancak ilgi duyan ilim sahibi kimseler, 
dini ve dini olmayan ahlâk yasalarıyla, Kur an ve Sünnet in ortaya 
koyduğu ahlâk yasası arasında mukayeseler yaparak, gerçeği bizzat 

görebilir. 
23. "Mislehunne" (Onlar kadarını) ifadesi yaratılan sema miktarı 

kadar da yeryüzünün (arzın) yaratıldığı anlamına gelmez. Kastedi¬ 
len şudur: Nasıl birçok sema yaratılmış ise, birçok arz da yaratılmış¬ 
tır. Yani mevcudat için bir döşek olarak yaratılan arz, yeryüzünün 
bir nevidir. Allah Teâlâ, aynı kainatta orada bulunanlar için bir dö¬ 
şek olarak başka arzlar da yaratmıştır. Nitekim Kur an in bazı yerle¬ 
rinde, sadece bizim dünyamızda değil, başka alemlerde de canlılar 
olduğuna işaret edilmektedir, (izah için bkz. Şuara: 29 ve an: 50) 
Başka bir ifadeyle sayısız yıldız ve gezegenler, açıkça orada da yeryü- 
zündeki gibi kendine özgü bir dünya olduğunu ispatlamaktadır. 

Kadim müfessirlerden sadece îbn Abbas bu noktaya değinmiştir. 
Üstelik bunu, kainatta bu dünyanın dışında, başka canlıların da ya¬ 
şadığı bir dünyayı kimsenin tasavvur bile edemeyeceği bir dönemde 
söylemiştir. Günümüzde bile bilim adanılan bu hususta kuşku için¬ 
delerken, 1400 sene önceki insamn bunu idrak edemeyişi doğaldır. 
Bu yüzden lbn Abbas "Korkanm ki, size bu gerçeği açıklasam imanı¬ 

nız sarsılır" demiştir. Mücahid in rivayet ettiğine göre, îbn Abbas'a 
bu ayetin anlamı sorulduğunda O "Sizlere bu ayetin tefsirini açıkla¬ 
sam, inkâr ve küfre saplanırsınız" demiştir. Hemen hemen aynı söz¬ 
ler Said bin Cübeyr'den mervidir: lbn Abbas, "Bu ayetin anlamım 
açıklarsam küfre gireceğinizi sanıyorum" demiştir. (îbn Cerir, îbn 
Humeyd) Buna rağmen îbn Cerir, îbn Ebi Hatim, Hakim ve Beyhaki 

Ebu Duha'dan birbirinden farklı lafızlar ile. lbn Abbas'm açıklama¬ 
sını nakletmişlerdir: "Her aleme, tıpkı bizim peygamberlerimiz gibi 
Adem, Nuh, İbrahim, İsa gibi peygamberler gelmiştir." I3u rivayeti 
îbn Hacer Fethu'l-Bari’de îbn Kesir, tefsirinde nakletmiş, İmam Ze- 
hebi ise, "Bu rivayetin senedi sahihtir. Ancak ben Ebu Duha'nın ri- 
vayeünden başkasını bilmiyorum" demiştir. Bu bakımdan sözkonu- 
su rivayet nadiren zikredilmiştir. Aynca ulamenın bir kısmı bu riva¬ 
yetin yalan ve uydurma olduğunu söylemişlerdir. Molla Aliyyul-Ka- 
ri, bu rivayeü Mevzuat-ı Kebir inde (sh. 19) uydurma olarak zikreder 

ve şöyle der: "Bu söz lbn Abbas'a ait olsa bile, lsrailiyattandır." Fakat 
bu rivayetin reddedilmesindeki temel gerçek, akla sığmayışıdır. Oy¬ 
sa bunda akla muhalif bir şey yoktur. Allame Alusi tefsirinde şöyle 
yazar: "Bu yorumu kabul etmeyi aklen ve şer'an engelleyen bir şey 
yoktur. Yani her alemde yaşayan canlılar vardır ve insanın Adem'e 
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raci oluşu gibi, onlar da kendi asıllanna racidirler. Aynca bizim dün¬ 
yamızda nasıl Nuh, İbrahim gibi insanlar arasından seçilen peygam¬ 
berler varsa, her alemde de kendi aralarında seçilmiş peygamberler 
vardır." Alusi şöyle devam ediyor: Yeıyüzünün ve gökyüzünün sayı¬ 
sının 7'den daha fazla olması mümkündür. Zira 7 sayısını kesin bir 
niteleme olarak anlamak zorunlu değildir. Yani bu sayının daha faz¬ 
la olmasını nefyetmez.'' Nitekim bazı hadislerde bir sema ile 500'er 
yıllık bir mesafe olduğu ifade edilmiştir. Alusi burada da kastoluna- 
nın mesafe tayini olmadığım söylüyor. Belki de maksat bir gerçeği 
aklpı kavrayabileceği şekilde anlatmaktadır. Bu noktada Ameri¬ 
ka'ca Rand şirketinin teleskop aracılığıyla, iklim vs. şartlan dünya- 
mızınkine benzer olan ve canlı yaratıkların yaşama ihtimalinin bu¬ 

lunduğu 600.000.000 yıldız ve gezegen tespit etmiş olması oldukça 
•dikkate değerdir. (Economist, London, 26 Temmuz, 1969) 

TALAK SÜRESİNİN SONU 
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66 
• 

TAHRİM SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını 1. ayetten almıştır. Ancak bu adın, surenin muh¬ 
tevasıyla doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Yani, surede birta¬ 
kım haramlar bildiriliyor değildir. Sadece, Hz. Peygamber in (s.a) bir- 
şeyi nefsine yasaklama teşebbüsü ele alınmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Bu vak a ile ilgili olarak, hadislerde Hz. Peygam¬ 

berin, birisi Hz. Safiye, diğeri Hz. Mariye olmak üzere iki hanımının 
adı zikredilmektedir. Hz. Peygamber in, Hz. Safiye ile Hayber'in fet¬ 
hinden sonra evlendiği ve Hayber'in de hicretin 7. yılında fetholun- 
duğu hususunda ihtilaf yoktur, ikinci hanımı Hz. Mariye'ye gelince, 
Mısır hükümdarı Mukavkıs, O nu hicretin 7. yılında Hz. Peygam¬ 
bere hediye olarak göndermiştir. O ndan da Hz. Peygamber in 8. 
hicri yılın zilhicce ayında İbrahim adlı bir oğlu olmuştur. Bu tarihî 
bilgilerden surenin, hemen hemen hicri 7. ve 8. yıllan arasında nazil 
olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

Konu: Bu surede Hz. Peygamber in (s.a) hanımlan ile arasında ge¬ 
çen birçok önemli hadiseye işaret edilmekte ve bunlar da aşağıda 
zikredeceğimiz birtakım mühim meselelere ışık tutmaktadır: 

a) Haram-helal, caiz olan-olmayan, had koymak-koymamak hu¬ 
susunda hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Değil sıradan bir in¬ 
sana, Allah'ın Rasulü'ne dahi, bu tür bir yetki tanınmamıştır. Bir 

peygamber eğer bir şey hakkında haram veya helal karan veriyorsa, 
bu muhakkak Allah'ın O na bir işareti iledir. Bu işaret. Kur an da ol- 



388 TEFHIMU'L KUR AN 66 / Tahrim Suresi 

duğu gibi açık bir şekilde de, vahy-i hafi ile de olabilir. Ancak Allah'ın 
mübah kıldığı bir şeyi haram kılmak, değil sıradan birinin, bir pey¬ 
gamberin yetkisi dahilinde bile değildir. 

b) Islâm toplumu içinde Hz. Peygamber (s.a) tabiatı icabı çok has¬ 
sas bir konumda bulunuyordu. Öyle ki, O nun herhangi bir davranı¬ 
şı bile -ki bir başkası yaptığında bir anlam taşımaz- yasal nitelik taşı¬ 
yabiliyordu. Bu bakımdan Allah Teâlâ, peygamberlerin hayatım çok 
yakından sürekli bir denetim altında tutmuştur. Allah kendi nzası 
dışında birşey sokulmasın diye ve İslâmî kaide ve usullerin sahih bir 
biçimde sadece Allah'ın Kitabında değil, yanısıra Peygamber in (s.a) 
"güzel bir örnek" olan hayatında da sergilenmesi için, peygamberle¬ 
rin yollarından biraz sapmalan halinde bile onlan hemen düzeltmiş¬ 

tir. 
c) Yukarıdaki hususun açıklanmasından sonra, ortaya şöyle bir 

sonuç çıkmaktadır: Şayet Hz. Peygamber (s.a) küçük bir zaaf için bi¬ 

le uyarılmış, tenkid edilmiş ve bunlar Kur an ile de kayıtlanmışsa, 
Hz. Peygamber in bize kadar ulaşabilen tertemiz hayatı boyunca iş¬ 
lediği fiil ve davranışları, emir ve irşadlan içinde Allah'ın tenkid ve 
tashih etmediklerinin tümü haktır ve Allah'ın rızasına uygundur. 
Dolayısıyla bizler, tereddüt etmeksizin, güvenle onları yol gösterici 

olarak alabiliriz. 
d) Kuranda Hz. Peygambere (s.a) saygı gösterilmesi, Allah'a ima¬ 

rım bir şartı olarak bildirilmiştir. Bu surede ise, aynı Peygamber, ha¬ 
nımlarını memnun etmek için helal bir şeyi kendisine haram kıldı¬ 
ğından ve Allah'ın kendilerini "müminlerin anneleri" şeklinde nitele¬ 
yip, Müslümanlara onlara saygı göstermelerini emrettiği Peygamber 
hanımları, taşıdıkları bazı zaaflardan dolayı şiddetle ikaz edilmişler¬ 

dir. Üstelik Hz. Peygamber e ve temiz eşlerine bu ikaz gizlice değil, 
açıktan yapılarak, İslâm ümmetinin gece-gündüz okuyacağı 
Kur'an-ı Kerime de kaydedilmiştir. Burada, Allah’ın maksadının 
Hz. Peygamber i ve eşlerini Müslümanların gözünden düşürmek ol¬ 
madığı açıkça ortadadır. Aynca Kur an ın bu suresini okumalarının 
Müslümanların kalbinde onlara karşı varolan saygı ve hürmeti azal¬ 
tacağı da düşünülemez. Peki o halde bu meselenin Kuranda zikre¬ 
dilmesinin sebebi nedir? Bunun sebebi, Allah Teâlâ'nın müminlere, 
kendi önder ve büyüklerine saygı ve hürmetin sınırlarını öğretmek 
istemesidir. Yani, Hz. Muhammed (s.a) sadece bir peygamberdir. O 
(hâşâ) kendisinden hiçbir zaafın sudur etmeyeceği bir ilah değildir! 
Hz. Peygambere gösterilen saygı, kendisinden hiçbir zaaf ve kusu¬ 
run sudur etmemesi nedeniyle değil, Allah'ın insanlara gönderdiği 
bir nümune-i imtisal olduğu içindir. O ndan küçük bir hata bile sa- 
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dır olduğunda, Allah O nu düzeltmeksizin bırakmamıştır. Bu ba¬ 
kımdan biz, Hz. Peygamber in (s.a) güzel örnekliğinin Allah'ın rızası¬ 
na uygun olduğuna, huzur-u kalp ile inanırız. Bunun yanışım saha¬ 

be ve Ümmü-1 Müminin de ne melektir, ne de insan üstü varlıklar!... 
Pekâlâ onlardan da hatalar sudur edebilir. Onlara bu makamın ve¬ 
rilmesi, onların Allah'ın Rasulü'nün, terbiyesi altında yetişip, insan¬ 
lığın en güzel örnekleri olmaları nedeniyledir. Dolayısıyla onlara gös¬ 
terilen saygı, her hatadan münezzeh olmalarından değil, bunun 
içindir. Bu yüzden Hz. Peygamber'in döneminde sahabelerden ya da 
müminlerin annelerinden hatalı bir davranış sudur ettiğinde, açık¬ 
ça onlar da ikaz edilmişlerdir. Hz. Peygamber in düzelttiği, onlann 
bazı hataları hadislerde kayıtlıdır. Ayrıca Müslümanların, büyükleri 
aşın yüceltme hususunda ileri gitmemeleri, onlan beşer hüviyetin¬ 
den çıkarmamalan ve onlan ilahlaştırmamalan için, onlann hatala- 
nna bizzat Allah dikkat çekerek, onları düzeltmiştir. 

Kur an ı dikkatle mütalea eden bir kimse, bu konuda birçok ör¬ 
nek bulabilir. Al-i lmran Suresinin 152. ayetinde Allah Uhud Sava- 
şı'ndan bahisle, sahabeye şu şekilde hitap etmiştir. "Kendi izniyle 

onlan öldürdüğünüz sürece, Allah size va dini doğruladı; nihayet siz 
korktunuz. Allah size arzu ettiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra ve¬ 
rilen emir hakkında çekişip, isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyor¬ 

du, kiminizse ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlara 
sizi mağlup ettirdi, sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütuf- 
kardır." 

Nur Suresinin 12-17. ayetlerinde ise, Hz. Aişe'ye yapılan iftiradan 
bahisle, sahabeye şöyle seslenilmiştir. 

"Onu işittiğiniz zaman inanan erkek ve kadınların kendiliklerin¬ 
den güzel zanda bulunup, "bu, apaçık bir iftiradır" demeleri gerek¬ 
mez miydi? (...) Eğer size dünyada ve ahirette Allah'ın lütfü olmasay¬ 
dı, içine daldığınız bu yaygarada, size mutlaka büyük bir azap doku¬ 
nurdu. Çünkü siz onu dillerinize alıverdiniz ve hakkında hiç bilginiz 
olmayan birşeyi ağızlarınızla söylediniz ve onu önemsiz bir iş sandı¬ 
nız. Oysa o, Allah yanında büyük bir günahtı. Onu işittiğiniz zaman 
Bunu konuşmamız bize yakışmaz. Hâşâ, bu büyük bir iftiradır" de¬ 

meniz gerekmez miydi? Allah size öğüt veriyor ki, eğer inananlar ise¬ 
niz böyle bir şeye asla dönmeyesiniz." 

Ahzap Suresi nde (28-29) müminlerin annelerine seslenilerek 
şöyle buyurulmuştur: 

"Ey peygamber! Eşlerine söyle; Eğer siz dünya hayatını ve onun 
süsünü istiyorsanız, gelin size mut a vereyim ve sizi güzellikle salıve¬ 
reyim. Eğer siz, Allah'ı ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah sizden 
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güzel hareket edenlere büyük mükafat hazırlamıştır." 
Cuma Suresi nde (11) sahabe hakkında şunlar söylenmiştir 
"Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp, ona gitti¬ 

ler ve Seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlen¬ 
ceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah nzık verenlerin en hayırlısı¬ 
dır." 

Mümtehine Suresinde ise, Mekke'nin fethinden önce Hz. Pey¬ 
gamberin Mekke'ye saldın planlarını, Kureyşlilere gizlice haber ver¬ 
mek isteyen Bedir ashabından Hatip hin Fbi Belta'nın bu davranışı, 
şiddetli bir şekilde eleştiri konusu olmuştur. 

Buna benzer daha birçok örnek Kur an da zikredilmiştir. Yine 
Kuranda Allah Teâlâ, sahabenin ve müminlerin annelerinin yüce 

faziletlerini beyan ederek, kendilerinden razı olduğunun müjdesini 
vermiştir. İşte bu denge dolayısıyladır ki Müslümanlar; yahudi ve hı- 
ı istivanlann kendi büyüklerini ilahlaştırdıklan gibi bir hataya düş¬ 

memişlerdir. Bu bakımdan hadis, tefsir ve siyer konusunda Ehl-i 
Sünnet in ileri gelenleri yazdıkları eserlerde, sahabe, müminlerin 
anneleri ve Müslüman büyüklerin faziletlerini anlatırlarken, onlann 
zaaf, hata ve yanılgılarını da açıklamaktan kaçınmamışlardır. Oysa 
bu kimseler, günümüzde onlan yüceltenlerden daha kadir kıymet 
bilir kimselerdi. 

e) Bu surede açıkça, Allah'ın insanlar hakkmdaki kararlarının 
objektif olduğu beyan edilmiştir. Herkes imanının ve amelinin karşı¬ 
lığını alacaktır. İleri gelen büyük bir zat ile yakınlığı dolayısıyla hiç 
kimsenin aynca bir hak kazanması mümkün olmadığı gibi, kötü bir 
zat ile olan yakınlığı nedeniyle de hiçbir kimseye zarar gelmez. Bu 
bölümde müminlerin annelerine. Üç tip kadın örnek verilmiştir. Bi¬ 
rincisi, Hz. Nuh ile Hz. Lut'un (a.s) hanımlarıdır. Şayet iman etmiş ol¬ 
salardı, Hz. Muhammed'in hanımları gibi, onlar da Peygamber olan 
kocalarının vesilesiyle Müslümanların anneleri olacaklardı. Ancak 

onlar tam aksi davrandıklarından. Peygamber hanımı olmalanna 
rağmen, cehenneme hak kazanmışlardır. İkinci olarak Allah'ın en 
büyük düşmanlanndan Firavun’un hanımı örnek verilmiştir. O 

iman ederek. Firavun ve kavminin yaptıklarından kendisini ayır¬ 
mıştır. Ve onlardan ayn bir yol izlediği için. Firavun un kansı olma¬ 

sına rağmen, bunun kendisine bir zaran dokunmamıştır. Allah 

Onu Cennetine layık kılmıştır. Üçüncü örnek ise, Hz. Meryem'dir. Al¬ 
lah Ona en yüce makamı, kendisini en şiddetli imtihana soktuğun¬ 
da bile, Allah'ın emirlerine uyduğu için ihsan etmiştir. Gerçekten de 
Hz. Meryem'in dışında yeryüzünde hiçbir kız böylesine zor bir imti¬ 

hana tabi tutulmamıştır. O bir bakire iken, Allah kendisini mucize 
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olarak hamile kılar ve O ndan, bu görevi yerine getirmesini ister. O 
da hiç şikayet etmeksizin, gerçek müminler gibi bu görevi kabullenir 
ve Allah'ın emrini yerine getirir. Sonuçta Allah kendisini Cennetteki 
kadınların seyyidesi kılmıştır. (Müsned-i Ahmed) 

Bir başka önemli gerçek ise, Allah tarafından Hz. Peygamber e 
(s.a) gönderilen vahiylerin sadece Kur an ile kayıtlanmış olmadığı 

dır. Yani Hz. Peygamber'e Kur’an’ın dışında da vahiy geldiği bir vakıa* 
dır. Nitekim bu surenin üçüncü ayeti, bu konuda bir delildir. Bu aye¬ 
te göre, Hz. Peygamber, hanımlarından birine bir sır vermiş ama O, 
bu sim Hz. Peygamber in bir başka hanımına daha açıklamıştır. Bu¬ 
nun üzerine Allah Teâlâ da bu muhabereyi Rasulune bildirince, ha¬ 
nımı "bunu sana kim haber verdi" diye sorar. Rasulüllah, "Bunu ba¬ 

na Alim ve Habir olan Allah haber verdi" şeklinde cevaplar. Bu nok¬ 
tada, "Ey peygamber, hanımın senin kendisine verdiğin sim filan 
kimseye söyledi" biçiminde bir ayetin Kur an ın neresinde kayıtlı bu¬ 
lunduğu gibi bir soru akla gelmektedir. Şayet Kuranda böyle bir 
ayet yoksa -ki yoktur-, bu Hz. Peygambere Kuranın dışında da 
açıkça vahiy geldiğini ispatlar. Dolayısıyla hadis inkarcılarının "Rasu- 

lullah'a Kur'an dışında vahiy inmemiştir" şeklindeki iddiaları da çürü¬ 
me ktedir. 
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- f <ar 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey Peygamber! Allah'ın helal kıldığı1 şeyi niçin kendine haram edi¬ 

yorsun? (Şunun için ki) sen hanımlarının nzasını kazanmak istiyorsun.2 

Allah gafûr ve rahimdir.3 

2 Allah, yeminlerinizin (keffaretle) çözülmesini size farz (veya meşrû 

kıldı.4 Allah, sizin mevlânız (sahibiniz, yardımcınız)dır. O, bilendir, hü¬ 

küm ve hikmet sahibi olandır.5 

AÇIKLAMA 

1. Bu ifade, aslında bir soru olarak değil, yapılan davranışın beğe- 
nilmediğini ortaya koymak için kullanılmıştır. Yani maksat, Hz. Pey¬ 
gamber'in davranışının Allah tarafından hoş karşılanmadığının 
vurgulanmasıdır. Bu noktada Allah'ın helal kıldığı bir şeyi, Peygam¬ 
ber dahi olsa hiç kimsenin haram kılma yetkisinin olmadığı kuralı 
ortaya çıkmaktadır. Oysa Hz. Peygamber (s.a) o şeyi akidevi olarak 
ve şer'an değil, sadece kendi nefsine haram kılmıştı. Ancak O, sıra¬ 
dan bir insan konumunda değildi ve O bir Peygamberdi. O nun her¬ 
hangi bir şeyi kendi nefsine haram kıldığında, ümmetin de o şeyi ha¬ 

ram ya da en azından mekruh olarak kabul etme tehlikesi sözkonu- 
suydu. Veya ümmet içerisinde bazı kimseler, kendi kendilerine bir¬ 
takım haramlar ihdas ettiklerinde, hiçkimse bunda bir beis görme- 

yebilirdi. Bu bakımdan Allah Teâlâ, Hz. Peygamber i (s.a) bu davra¬ 
nışı dolayısıyla şiddetle ikaz ederek, bundan vazgeçmesini emret¬ 
miştir. 

2. Bu ifadeden, Hz. Peygamber in helal olan bu şeyi kendi isteği ile 
değil, hanımlarını memnun etmek için kendine haram kıldığı anla- 
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şılmaktachr. Burada Hz. Peygamber e bu uyan yapıbrken, bu haram 
kılma sebebinin niçin açıklanmadığı sorusu akla gelebilir. Ancak 
burada helal bir şeyi kendisine haram kıldığı için sadece Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) değil. O nun hanımlan da eleştiriye muhatap olmuşlar¬ 
dır. Çünkü O nlar bir Peygamber hanımı olmanın önemini idrak ede¬ 
memiş ve Hz. Peygamberi (s.a) helal bir şeyi haram kılma tehlikesi 
içine sokmuşlardır. 

Kuranda, Hz. Peygamberin (s.a) kendisine haram kıldığı nesne¬ 
nin niteliği açıklanmamıştır. Fakat buna rağmen müfessir ve mu- 
haddisler bu ayetin nüzulüne sebep olan iki vak a zikretmişlerdir. 
Birincisi, Hz. Mariye hakkındadır. İkincisi ise, Hz. Peygamber in (s.a) 
bal yemeyi kendisine haram etmesi ile ilgilidir. 

Hz. Mariye hadisesi şu şekildedir: Hudeybiye Antlaşması ndan 
sonra Hz. Peygamber (s.a) çeşitli hükümdarlara mektuplar gönder¬ 
miştir. Bu hükümdarlardan biri de İskenderiye'nin Rum Patrik'i 
Mukavkıs'tır. Sözkonusu mektubu Mukavkıs'a Hz. Hatib bin Ebi 
Belta götürmüş, ama O, İslâm'ı kabul etmeyerek -elçiye güzel mua¬ 
mele ederek- Hz. Peygamber e (s.a) şu cevabı göndermiştir. "Ben bir 
Nebinin geleceğini biliyorum ama O nun Şam dan çıkacağına inanı¬ 
yorum. Ancak yine de Senin elçini hürmet ile karşılayıp. Sana 
Kıpti'ler nezdinde saygı değer iki kız gönderiyorum." 'İbn Sa'd) Kız¬ 
lardan birinin adı. Şirin, diğerininki Mariye'dir. (Hıristiyanlar Hz. 
Meryem'e Mariya Meri' derler.) Mısır dönüşü, Hz. Hatip her ikisini de 
Islâm'a davet etmiş, onlar da kabul etmişlerdir. Hz. Peygamber kız¬ 
lar kendisine getirildiğinde. Şirin adlı kızı Haşan bin Sabit e cariye 
olarak vermiş ve Mariye'yi de kendi haremine almıştır. Hicri 8. yılın 
Zilhicce ayında, Hz. Peygamberin (s.a) Hz. Mariye den İbrahim adlı 

bir oğlu dünyaya gelmiştir. (El-lstiab, El-lsabe) Hz. Mariye çok güzel 
bir kadındı. Nitekim Hafız İbn Hacer, El-lsabe'de Hz. Aişe'den bu sö¬ 
zü nakleder. "Ben hiçbir kadını Mariye kadar kıskanmadım. Çünkü 

O çok güzeldi ve Rasulullah'ın hoşuna gitmişti." Bu konuda birçok 
kanalla rivayet edilen hadisleri şöyle özetleyebiliriz. Birgün Hz. Pey¬ 
gamber, Hz.Hafsa'nın odasma gelir ve O nu bulamaz. Bunun üzeri¬ 
ne Hz. Mariye Rasulüllah'ın (s.a) yanına gelir ve birlikte Hz. Haf- 
sa nın odasında bir süre kalırlar. Hz. Hafsa bundan çok gücenir ve 
öfkeyle Hz. Peygamber e çatar. Bunun üzerine Hz. Peygamber de 
(s.a) O nu memnun etmek için, bir daha Hz. Mariye ile mübaşerette 
bulunmayacağına söz verir. Başka bir rivayette yemin ederek bunu 
yaptıği söylenmektedir. Bu rivayetlerin çoğu, Tabiinden mürsel ola¬ 
rak nakledilmiştir. Bazı rivayetler ise, Hz. Ömer, Ibni Abbas ve Ebu 

Hureyre'den mervidir. Ibni Hacer bu kadar rivayet karşısında Fet- 
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hu'l-Bari adlı eserinde. "Bu hadisenin gerçek bir yanı olmalıdır' de¬ 
mektedir. Ancak Kütüb-ü Sitte nin hiçbirinde bu olayın zikri geçme¬ 
mektedir. Sadece Nesei'de Hz. Enes'ten nakledilen bir hadiste, Ra- 

sulüllah'ın (s.a) bir cariye ile temettü ettiği, Hz. Hafsa ile Hz. Aişe'nin 
baskı yapmaları sonucunda Hz. Peygamber in o cariyeyi kendine ha¬ 
ram kıldığı ve bunun üzerine, "Ey Peygamber, eşlerinin rızasını ara¬ 

yarak Allah’ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram edi¬ 
yorsun?" ayetinin nazil olduğu zikredilmektedir. 

İkinci hadise, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei ve birçok hadis 
kitabında Hz. Aişe'den nakledilmiştir ve şu şekildedir. Her ikindi na¬ 
mazı sonrasında eşlerinin odalarına uğramak Hz. Peygamber in (s.a) 
adetiydi. Hz. Peygamber (s.a) bir süredir Zeynep binti Cahş'ın oda¬ 

sında daha fazla kalmaya başlamıştı, zira O na bir yerden bal gelmiş¬ 
ti ve Rasulüllah balı çok severdi. Dolayısıyla O nun odasında bal şer¬ 
beti içiyordu. Hz. Aişe (r.a) şöyle anlatıyor. "Bunu çok kıskandım ve 

Hafsa, Şevde, Safiye ile birleşip, Rasulüllah (s.a) yanımıza geldiğin¬ 
de, herbirimiz O na ağzından meğafir kokusu geldiğini söylemeyi ka¬ 
rarlaştırdık. Meğafir, özel kokusu olan bir çiçektir. Şayet an, balını 
bu çiçekten alırsa, balında meğafir kokusu olur. Hepimiz de Rasu- 
lullah'ın (s.a) çok titiz olduğu ve kendisinden kötü bir koku yayıldı¬ 
ğında, bundan çok rahatsız olacağını biliyorduk. Bu yüzden Hz. Pey- 

gamber'in (s.a) Hz. Zeynep'in yanında çok kalmaması için bu hileye 
baş vurduk. Ve gerçekten de hile tesirini gösterdi. Hanımlanmn "ağ¬ 

zından meğafir kokusu geliyor" demeleri üzerine, Hz. Peygamber 
(s.a) bal yememeye söz verdi." Bir rivayette Rasulullah'ın (s.a) sözü 
şu şekildedir: 'Yemin ederim ki ona (bala) bir daha dönmeyeceğim." 
Başka bir rivayette ise, "Ona bir daha dönmeyeceğim" denilmekte¬ 
dir. "Yemin" kelimesi yoktur. îbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre 
lafız, "Allah'a yemin ederim ki içmeyeceğim" şeklindedir. (Ibn Mûn- 
zir, Ibn Ebu Hatim, Tabarani ve Ibn Merduye) 

ileri gelen birçok alim ikinci hadisenin daha doğru olduğu sonu¬ 

cuna varmış ve birinci hadiseye pek güvenmemişlerdir. İmam Nesei, 
Hz. Aişe'nin bal hakkındaki rivayetinin sahih olduğunu, Rasulül- 
lah'ın Hz. Mariye'yi kendine haram kılması olayına ise itibar edile¬ 
meyeceğini söylemektedir. Kadı lyaz ise, "Bu ayet Hz. Mariye hakkın¬ 
da değil, bal hakkında nazil olmuştur" demektedir. Kadı Ebu Bekir 

Ibn El-Arabî bal rivayetinin daha sahih olduğunu söylerken, İmam 
Nevevi, Hafız Bedrettin el-Aynı‘de aynı görüşü savunmaktadırlar. 
Ibn Hümam, Fethu'l-Kadir adlı eserinde şunlan yazmaktadır: "Bal 
hakkındaki rivayetler Sahîhayn'de, Hz. Aişe'den mervidir. Bu ba¬ 

kımdan bu görüş daha güvenilirdir." Ibn Kesir ise, "Bu ayetin Hz. 
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Peygamber in kendisine balı haram kılması üzerine nazil olduğu gö¬ 
rüşü daha doğrudur" demektedir. 

3. Yani, hanımlarını memnun etmek amacıyla helal birşeyi kendi¬ 
sine haram kılmak Rasulüllah'a (s.a) bulunduğu konum dolayısıyla 
yakışmazdı. Yoksa bu kendisinin hesaba çekilmesini gerektiren bir 
cürüm değildir. İşte bu yüzden Allah Teâlâ sadece O nu ikaz edip, bu 
davranışını tashih etmekle yetinerek. O nun bu zaafını bağışlamış¬ 
tır. 

4. Yeminin keffareti verip, (tıpkı Maide: 89 da beyan edildiği gibi) 
amel ederek hu yeminden vazgeç." Yani kendine haram ettiğin helal 
şeyi yeniden kullanabilirsin. Burada önemli bir fıkhi sorun ortaya 
çıkmıştır. Şöyle ki: Bu emir, sadece bir kimse yemin ederek bir şeyi 
kendisine haram kıldığında mı geçerlidir? Yahut bir kimsenin bir şe¬ 
yi kendisine haram kılması, yemin etse de etmese de yemin olarak 
kabul edilebilir mi? Bu hususta İslâm Hukukçuları arasında görüş 
ayrılığı vardır. 

Bir gruba göre, tahrim (bir şeyi haram kılmak) yemin sayılmaz. 
Sözgelimi bir kimse. "Filan şey (bu hanımı da olabilir) bana haram¬ 
dır" derse, o sadece boş ve anlamsız bir söz sarfetmiş olur ve keffaret 
vermesi gerekmez. Keffaret vermeksizin, kendine haram kıldığı o şe¬ 
yi kullanabilir. Bu görüş, Mesruk Şa'bi, Rubeyye, Ebu Seleme, lbn 
Cerir ve Zahiriler tarafından paylaşılmaktadır. Onlara göre, "filan 
şeyi kullanmak bana haramdır" denilerek yemin edilirse tahrim için 
keffaret gerekli olur. Onlann delili, Hz. Peygamber in (s.a) balı kendi¬ 
sine haram kılarken, aynca yemin de etmiş olmasıdır. Bu yüzden Al¬ 
lah, "Allah size, yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır." diye buyur¬ 
maktadır. 

İkinci bir gruba göre, tahrim (bir şeyi kendine haram kılmak) tek 
başına yemin sayılmaz. Ancak zevceler müstesna. Başka bir şeyi (ye¬ 
mek, elbise vs.) haram kılmak ise, boş bir sözdür ve keffaret veril¬ 
meksizin rücu edilebilir. Fakat zevce veya cariyenin haram kılınması 
halinde, tahrim vuku bulmaz ama onlara yaklaşabilmek için yemin 
keffaretinin verilmesi gerekmektedir. Bu görüş Şafiilere aittir. (Muğ- 
niu l-Muhtaç) Malikiler de benzeri bir görüşe sahiptirler. (Ahkamu'l- 
Kur’an, lbnu l-Arabi) 

Üçüncü gruba göre tahrim, yemin kelimesi kullanılsın veya kulla¬ 
nılmasın yemin sayılır. Bu görüş ise, Hz. Ebu Bekir, Hz. Aişe, Hz. 
Ömer, lbn Mes'ud, lbn Ömer, Zeyd bin Sabit ve lbn Abbas'a aittir. 
Buharide nakledilen lbn Abbas'tan başka bir rivayete göre, O, "Bir 
kimsenin bir şeyi kendisine haram kılması birşey değildir" demiştir. 
Ama bu rivayet şu şekilde izah edilmiştir. Bu talak olarak kabul edil¬ 
mez, sadece bir yemindir ve keffaret vermelidir. Çünkü Buhari, Müs¬ 
lim, ve İbni Mace'de lbn Abbas’tan nakledilen bir görüşe göre. O, "Bu 
şekilde kendisine bir şeyi haram kılan kimse, onun kendisine helal 
olabilmesi için keffaret vermelidir" demiştir. Nesei'nin rivayetine gö- 
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re bu mesele îbn Abbas'a sorulduğunda, "O kadın sana haram değil¬ 
dir. Fakat keffaret vermen gerekir", diye cevap vermiştir, lbn Cerir in 
rivayetinde lbn Abbasın kullandığı kelimeler şöyledin "Allah'ın helal 
kıldığı bir şeyi kendisine haram kılan bir kimsenin yemin kefîareti 
vermesi gerekir." Bu görüş, Haşan Basri, Ata, Tavus, Süleyman bin 
Yesar, îbn Cübeyr, Katade ve Hanefıler tarafından da paylaşılmakta¬ 
dır. İmam Ebu Bekir el-Cessas, şöyle yazıyor: "Bu ayetin lafzından 
anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber (s.a) bunu kendisine haram kıl¬ 
masının yanında, ayrıca yemin de etmiştir. Bu yüzden tahrimin aynı 
zamanda yemin olduğunu da kabul etmek gerekir. Çünkü Allah hu 
tahrim için yemin keffaretini vacip kılmıştır." Biraz ileride ise El-Ces¬ 
sas şunlan söylüyor: "Bizim mezhebimiz (Haneliler) tahrimi, talak 
niyetiyle yapılmışsa eğer, yemin olarak kabul eder. Şayet bir şahıs, 
hanımına, "sen bana haramsın" derse, o, "Allah a yemin ederim ki 
sana yaklaşmayacağım", demiş sayılır. Bu yüzden bu ilâ olur. Fakat 
o kimse, bir şey yememek üzere "bu bana haramdır" diye yemin eder¬ 
se, o takdirde Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kullanmamak üzere ye¬ 
min etmiş olur, işte bu yüzden Allah, "Allah'ın sana helal kıldığı bir 
şeyi, niçin kendine haram ediyorsun?" diye buyurmaktadır. Bunun 
yanısıra Allah Teâlâ, yeminlerin kendisinin gösterdiği biçimde çö¬ 
zülmesini emretmektedir ve dolayısıyla tahrimi bir yemin olarak ka¬ 
bul etmektedir. Tahrim kelimesi de şer’an yeminle aynı anlamda¬ 
dır." 

Burada, bir erkeğin hanımını veya başka bir şeyi kendisine haram 
kılması hususunda Islâm Hukukçularının görüşlerini aktarmayı 
uygun buluyorum. 

a) Hanefilere göre, bir kimsenin talak niyeti olmaksızın hanımını 
kendisine haram kılması veya ona yaklaşmayacağına yemin etmes, 
"ilâ" dır. Dolayısıyla bu durumdaki bir erkeğin hanımına yaklaşma¬ 
dan önce keffaret vermesi gerekmektedir. Tam aksine, talak niyetiy¬ 
le hanımım kendisine haram kılmış olursa, niyetinin açığa çıkması 
gerekir; 3 talak niyetiyle söylemişse, 3 talak; 1 veya 2 talak niyetiyle 
söylenmişse, 1 talak saybr. Şayet bir kimse, hanımını kastedmeksi- 
zin, "Bana helal olan ne varsa, haram olsun" derse, hanımı kendisi¬ 
ne haram olmaz ama diğer helal şeyleri yemin keffareti vermeksizin 
kullanması caiz değildir. (Bedaiu s-Senai Hidaye, Fethu‘1-Kadir. Ah- 
kamu l-Kur an, el-Cessas) 

b) Şafiilere göre, bir kimse hanımını talak veya zıhar niyetiyle ken¬ 
disine haram kılmış ise, niyet ettiği vuku bulur. Ric'i Talaka niyet et¬ 
mişse Ric i Talak, Bain Talaka niyet etmişse Bain Talak, Zıhara niyet 
etmişse Zıhar vuku bulur. Şayet talak ve zıhar lafızlarının her ikisini 
de kullanarak, hanımını haram kılarsa, hangisini kastettiği kendisi¬ 
ne sorulur. Çünkü hem talak hem de zıhar aynı zamanda geçerli ol¬ 
maz. Talak ile nikah sona erebilirken, zıhar ile sona ermez. Hiçbir ni¬ 
yeti olmaksızın hanımı haram kılmışsa, bu tahrim değildir. Ama ye- 
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min keffareti vermek zorundadır. Şayet hanımının dışında başka 
birşeyi haram kılmışsa, bu sadece boş bir sözdür, keffaret gerekmez. 
(Muğniu'l-Muhtaç) 

c) Malikilere göre, kişinin hanımınm dışında birşeyi kendisine ha¬ 
ram kılmasıyla o şey kendisine haram olmaz veya aynca kullanmak 
için de keffaret vermesi gerekli değildir. Fakat hanımına, "Ben sana 
haramım veya Sen bana haramsın" derse, aralarında mübaşeret 
olsun-olmasın, 3 talak vuku bulur. Ancak üç talaktan daha azma 
niyet etmesi müstesnadır. Esbağ’a göre, bir kimse hanımını istisna 
etmeksizin, ‘Herkes bana haramdır” derse, hanımı kendisine haram 
olur. Fakat El-Müdevvene adlı eserde medhule (zifaf görmüş evli ka¬ 
dın) ile gayri medhule (zifaf görmemiş evli kadın) arasında fark görül¬ 
müştür. Niyet ne olursa olsun medhulenin haram kılınması halinde 
üç talak vukubulur. Ancak gayn medhulenin haram kılınması ha¬ 
linde kaç talaka niyet edilmişse, o kabul edilir. Talakın adedi düşü- 
nülmeksizin haram kılınmışsa üç talak vuku bulur. (Haşiyetu'd- 
Dusuki) Kadı Ibnu 1-Arabi, Ahkamu’l-Kur'an’da İmam Malik ten üç 
görüş nakletmiştir. 

1) Erkeğin, hanımını kendisine haram kılması, Talak-ı Baindir, 2) 
Üç talaktır, 3) Kadın medhule ise, her halükârda üç talaktır, gayri- 
medhule ise, talaka niyet edilmişse 1 talaktır. Daha sonra ise şöyle 
denilmektedir: ' Kadının haram kılınması bir talaktır: zira hanımına 
sen bana haramsın" demek yerine "talak" veren bir erkek, sayı be¬ 

lirtmemişse bir talak vuku bulur. 

Ahmed bin Hanbel'den bu konuda üç görüş nakledilmektedir. 1) 
Bir kimsenin hanımını veya helal olan bir kadını kendisine kesinlikle 
haram kılması halinde, niyeti zihar olsun-olmasın, zıhar vuku bu¬ 
lur. 2) Böyle bir davranış (tahrim) talak vermenin açık bir ifadesidir 
ve niyeti ne olursa olsun, 3 talak vuku bulur. 3) Talak veya zıhar ni¬ 
yeti yoksa, bu bir yemindir. Aksi takdirde hangisine niyet etmişse, o 
vukubulur. Hanbeliler içinde bunlardan en meşhuru birinci görüş¬ 
tür. 

5. Yani, Allah sizin Sahibiniz ve Velinizdir. O sizler için neyin ha¬ 
yırlı olmadığını daha iyi bilir. O nun tüm emirleri, baştan sona hik¬ 
mete dayalıdır. Burada iki husus zihinlere yerleştirilmektedir. Birin¬ 
cisi, "Sizler başıboş bırakılmış değilsiniz. Siz Allah ın kulu. O da sizin 
Sahibinizdir. Dolayısıyla sîzlerin, O nun tayin ettiği yolu ve emirleri¬ 
ni değiştirmeye hakkınız yoktur. Size düşen. O nun her buyruğuna 
itaat etmektir." İkincisi, "Allah'ın emirleri ve gösterdiği yol, ilim ve 
hikmete dayanmaktadır. O nun helal kıldığı veya haram olduğunu 
bildirdiği herşey ilim ve hikmet dahilindedir." Bu bakımdan Allah'a 
imen eden kimseler. Alim ve Hakim olanın kendilerinin değil, Al¬ 
lah'ın olduğunu ve kendi iyiliklerinin ancak Alim ve Hakim olan Al¬ 
lah'a uymaya bağlı bulunduğunu anlamalan gerekmektedir. 
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3 Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Der¬ 

ken o (eşlerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurun¬ 

ca, o da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) 

vazgeçmişti. Sonunda ona kendisi haberi verince (eşi) demişti ki "Bunu 

sana kim haber verdi?" O da "Bana bilen, (herşeyden) haberdar olan (Al¬ 

lah) haber verdi" demişti."6 

4 Eğer sizler (Peygamberin iki eşi) Allah'a tevbe ederseniz (ne güzel); 

çünkü kalbleriniz eğrilik gösterdi.7 Yok eğer ona karşı birbirinize des¬ 

tekçi olmağa kalkışırsanız,8 artık Allah, Onun mevtasıdır; Cibril de ve 

mü'minlerin salih olan(lar)ı da. Bunların arkasından melekler de onun 

destekçisidirler.9 

AÇIKLAMA 

6. Muhtelif rivayetlerde. Hz. Peygamber in (s.a) hanımına haber 

verip. O nun bir diğer hanımına açıkladığı sır ile ilgili olarak birçok 

şeyler söylenmiştir. Oysa bizim görevimiz öncelikle bu sırrın ne oldu¬ 

ğunu araştırmak değildir. Çünkü Allah Teâlâ, Hz. Peygamber in ha¬ 

nımını, zaten bu sim ifşa ettiği için tenkid etmiştir. O halde bu sırrın 

ne olduğunu araştınp, ifşa etmek bizler için nasıl doğru olabilir? Ay¬ 

rıca bu ayet, sözkonusu sim açıklamak için nazil olmamıştır. Bu ba¬ 

kımdan, bu sımn bilinmesinin bizim için hiçbir önemi yoktur. Çün¬ 

kü bu sırnn bilinmesi bizler için önemli ve gerekli olsaydı Allah 

Teâlâ onu zaten beyan ederdi. Asıl maksat, Hz. Peygamber in hanım- 
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lannı yapılan bir hata dolayısıyla uyarmak ve kendilerine önemli bir 

şahsiyetin hanımları olduklarını hatırlatmaktır. Çünkü Hz. Pey¬ 

gamberin. hanımlarından birine verdiği sır açıklanarak saklı tutul¬ 

mamıştır. Bu. sırada bir kan koca arasında olan, normal bir mesele 

değildi, öyle olsaydı eğer, Allah Teâlâ, Hz. Peygamber e (s.a) doğru¬ 

dan haber vermezdi elbette. Allah Teâlâ, sadece vahyetmekle kalma¬ 

mış, yanısıra kıyamete kadar okunacak olan Kur an da kayda dahi 

geçirmiştir. Bu hadisenin önemi, o kadımn sıradan bir insanın hanı¬ 
mı olmayıp, kendisinin hassas bir konumda olduğu yüce bir zatm 

hanımı olması nedeniyledir. O kimse ki, bir yandan kafir, müşrik ve 

münafıklara karşı sürekli mücadele verirken, diğer yandan küfür 

düzeninin yerine, İslâm düzenini ikama etmek için çetin bir savaş 

içindeydi. Böylesine önemli bir şahsiyetin evinde, birçok önemli sır¬ 

lar tartışılabilir. Şayet bu sırlar, vaktinden önce dışarıya sızarsa, o 

şahsiyetin mücadelesini verdiği dava pekala zarar görebilirdi. Bu 

bakımdan o evdeki hanımlardan birisinin, sim başkasına söyleme 

şeklindeki bir zaafı ortaya çıkınca, (gerçi sırrın kendisine açıklandığı 

kimse de ev halkındandı ama buna rağmen) o şahıs hemen uyarıl¬ 

mıştır. Üstelik bu uyan gizlice değil, açıkça Kur an da yapılmıştır. 

Bu, sadece Hz. Peygamber'in hanımlanna değil, Islâm toplumunda 

görevli ve sorumlu olan her Müslümanın hanımına bir dersti. Ayette 

sımn ne olduğundan hiçbir şekilde bahsedilmediği gibi, ne tür tehli¬ 

kelerin doğabileceğine de değinilmemiştir. Zaten burada sırnn bir 

başkasına aktanlması tenkit konusu olmuştur. Çünkü böylesine 

önemli sorumluluklar taşıyan bir kimsenin evindeki hanımlanmn 

bu tür bir zaafı yüzünden sırlar saklanamıyorsa eğer, belki bugün 

önemsiz bir sımn ifşasından bir zarar gelmeyebilir ama, yann bu 

daha önemli bir sır olabilir ve ifşa edilmesi halinde sözkonusu kim¬ 

senin hakkında mücadele ettiği davanın büyük yaralar alması ihti¬ 

mal dahiline girer. Bir toplumda önemli bir konumda olan kimsenin 

evinde, elbette o derece önemli ve nazik meseleler, sırlar bahis konu¬ 

su olacakür. 

7. "Fekad sağat kulûbukuma"; ' Sağu" kelimesi, lügatte dönmek, 

eğrilmek ve yönelmek anlamlarına gelir. Şah Veliyyullah Dihlevî, bu 

cümleyi, "Kalbinizin tüm aynalan eğrilmişti" şeklinde. Şah Refıud- 

din ise, "Sizin kalbiniz eğrilmişti" şeklinde tercüme etmişlerdir. Ibn 

Mes'ud, klbn Abbas, Süfyan Sevri ve Dahhak; bu cümleye "Kalpleri¬ 

niz doğru yoldan uzaklaşmıştı" diye, İmam Razi ise "Kalpleriniz hak- 
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tan uzaklaşmıştı" diye anlam verir. Hak tan maksat da, Rasulul- 

lah'ın getirdiği haktır. Aileme Alusî de bu ayeti şu şekilde anlamlan¬ 

dırır: "Rasulüllah'ın beğendiğini beğenip, beğenmediğini beğenme¬ 

mek suretiyle. O na uymanız gerektiğinden, kalpleriniz O na uyma¬ 

mış ve aksine karşı gelmişti." 

8. "Ve in tezahera aleyhi"; 'Tezahür", bir kimseye karşı birlik ol¬ 

mak anlamına gelir. Şah Veliyyullah Dihlevî bu cümleyi, "Ve eğer 

Peygamberi incitmek için birlik olursanız (...)" Şah Abdıilkadir. Ve 

eğer ikiniz birden O na karşı çıkarsanız", Mevlana Şebbir Ahmet Os¬ 

man!, "Ve eğer sizler bu tutum ve davranışı sürdürürseniz (...)" şek¬ 

linde tercüme etmiştir. 

Ayetin lafzından iki kadına hitap edildiği bellidir. Aynca siyak ve 

sibaktan bu iki kadının Hz. Peygamber in hanımlan olduğu da anla¬ 

şılmaktadır. Çünkü surenin ilk beş ayeti onlarla ilgilidir. Nitekim bu. 

Kur an ın üslubundan da anlaşılmaktadır. Ancak buradaki sorun, 

bu iki hanımın kimler olduğudur ve hangi zaafları dolayısıyla uyarıl¬ 

mışlardır? Bu olayı ayrıntılarıyla birlikte hadislerden öğrenebiliyo¬ 

ruz. Bu hadisler Müsned-i Ahmed, Buhari, Tirmizi ve Neseî'de îbn 

Abbas'tan mervi olmak üzere nakledilmişlerdir ve bazı kelime farklı¬ 

lıkları ile birlikte şu şekilde özetlemek mümkündür: Ben bir süredir 

Hz. Ömer'e, haklarında ayet nazil olan Hz. Peygamber in (s.a) hanım¬ 

larının kim olduğunu sormayı düşünüyor ama heybetinden ötürü 

O na bunu sormaya cesaret edemiyordum. Hacc için yola çıktığında 

ben de Onunla birlikteydim. Hac dönüşü bir yerde konakladık ve 

abdest alırken ben O na bu soruyu sordum. O da Aişe ile Hafsa" ce¬ 

vabını verdi. Ve daha sonra şöyle anlatmaya başladı: "Biz Kureyş er¬ 

kekleri kendi hanımlanmıza hakim kimselerdik. Ama Medine'ye git¬ 

tiğimizde, orada kadınların kocalarına hakim olduğunu gördük. Bi¬ 

zim hanımlar da onlardan etkilendiler. Bir gün hanımıma kızdım, o 

bana karşılık verdi. (Buradaki lafız aynen şu şekildedir: "Fe iza hiye 

turaciunı") O nun bana bu şekilde karşılık vermesi hiç hoşuma git¬ 

memişti. Bunun üzerine o bana şöyle dedi: "Ben niçin sana bu şekil¬ 

de karşılık vermiyeyim. Allah'a yemin ederim ki, Rasulüllah'ın,(s.a) 

hanımlan da O'na böyle karşılık veriyorlar. (Buradaki lafız aynen 

şöyledir: "Li yuraciûnehu') ve Rasulüllah a günlerce dargın kalabili¬ 

yorlar." (Buhari'nin rivayetinde, "Rasulüllah (s.a) onlara günlerce 

dargın kalıyor" şeklindedir.) Bunun üzerine Hafsa'ya (Rasulüllah'ın 
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hanımı Hz. Ömer’in kızıydı) gittim ve O na "Sen Rasulallah'a (s.a) 
karşılık mı veriyorsun?" diye sordum. O da ' evet'' diye cevap verdi. 
Ben yine, “Bazdanım günlerce Rasülullah'a dargın mı kalıyor?" (Bu¬ 
harı' nin rivayetinde "Rasülullah (s.a.) sizlere günlerce dargınını kalı¬ 
yor” diye sordum. O yine “evet" diye cevap verdi. Ben de, "Kim böyle 
yaparsa o helak olmuştur ve hüsrandadır. Sizler Allah'ın Rasu- 
lü'nden hiç korkmuyor musunuz? Allah Rasulü kime gazap ederse 

Allah'da ona gazap verir ve onu helak eder. Sakın sen Rasulüllah'a 
karşılık verme! (La türâ ci'ı) O'ndan birşey isteme, ne ihtiyacın varsa 
gel, benim malımdan al. Sen o komşuna özenme. Çünkü O (Hz. Aişe) 
senden güzeldir ve Rasulüllah'ın (s.a) yanında daha makbuldür" de¬ 
dim, oradan çıkarak aynı zamanda akrabam da olan Ümmü Sele¬ 
me ye gittim ve bu mesele hakkındaki düşüncelerini sordum. O da 
bana, "Ya lbn Hattab! Sen tuhaf bir adamsın. Herşeye karışıyorsun. 
Şimdi Rasulüllah'ın hanımlarına da mı kanşmaya başladın?" diye 
cevap verdi. Doğrusu onun bu sözleri cesaretimi kırmıştı. Daha son¬ 
ra Ensar'dan olan komşum bana geldi ve seslendi. Biz onunla sıray¬ 
la Rasulüllah'ın (s.a) meclisine gidiyor, bir gün o, birgün ben meclis¬ 
te olanlardan birbirimizi haberdar ediyorduk. O günlerde Gassan 
Melikinin saldın tehlikesi içinde yaşıyorduk. Bu yüzden O bana ses¬ 
lendiğinde, "Ne oldu, Gassanlılar mı saldırdı?" dedim. O "Hayır, bun¬ 
dan daha önemli bir mesele oldu?" Rasulüllah hanımlannı boşadı" 
deyince, ben de "Hafsa helak oldu" (Buhari'nin rivayetinde "Hafsa ve 
Aişe helak oldu") dedim ve zaten bu korku içindeydim." 

Hz. Ömer'in Rasulüllah'ı (s.a) yatıştırmaya çalıştığını anlatan ola¬ 
yın bundan sonraki bölümünü zikretmeye gerek duymadım. Bu ola¬ 
yın sıralamasını, Müsned-i Ahmed ile Buhari'nin rivayetlerini bir 
araya getirmek suretiyle yaptım. Metinde geçen müracaat" kelime¬ 
si, lüğavı anlamıyla kullanılmamıştır. Ancak ifadenin siyak ve siba¬ 
kından, bu kelimenin mukabele etmek, karşılık vermek anlamında 
kullanıldığı belli olmaktadır. Hz. Ömer'in, kızına, "La türâcı'î Rasu- 
luîlah" derken aslında kızma "Rasulullah'a küstahlık yapma" demek 
istediği ortadadır. Bazı kimseler bu tercümenin hatalı olduğunu 
söyleyerek, "Müracaat kelimesinin karşılık vermek, yüzüne karşı 
söz söylemek şeklinde tercüme edilmesi doğrudur ama küstahlık 
şeklinde bir anlam vermek hatalıdır" diye itirazda bulunmuşlardır. 
Oysa bu kimseler bir türlü, memurun amirine karşılık vermesinin 
küstahlık sayılacağını anlamıyorlar. Söz gelimi bir baba oğluna öf- 
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keyle bağırdığında, oğlu edebi dolayısıyla susar yahut özür dileme 

yerine karşılık verirse, onun bu davranışı küstahlıktan başka bir şe¬ 

kilde anlaşılamaz. Sözkonüsu olayda ise bir tarafta baba, bir tarafta 

oğul değil, bir tarafta Allah'ın Rasulü, diğer tarafta ümmetin bir ferdi 

bulunmaktadır. Bu davranışın bir küstahlık olduğunu hâlâ kavra¬ 

yamayan kimse, herhalde çok kalın kafalı biri olmalıdır!.. 

Bazı kimseler, bizim bu tercümemizi, sahabeye karşı saygısızlık 

olarak nitelemişlerdir. Oysa bu bir saygısızlık değildir. Ben kendili¬ 

ğimden bu kelimeyi Hz. Hafsa'ya karşı kullansaydım, o zaman ger¬ 

çekten saygısızlık yapmış olurdum. Ama ben Hz. Ömer'in kullandığı 

ifadenin anlamım vermekten öte bir şey yapmadım. O da bu ifadeyi 

kızının yanlış bir davranışı üzerine serzenişte bulunurken kullan¬ 

mıştır. Bunun şimdi saygısızlık ile ne alâkası var? Bir baba kızına 

serzenişte bulunurken, edebe riayet etme zorunluluğunda mıdır? 

Bu serzenişi tercüme edip, kendi diline çevirirken, mütercim elbette 

kelimeyi tahrif ederek edepli bir şekle sokamaz! 

Şayet bu hadise, Hz. Peygamber in (s.a) hanımlarına birşeyler 

söylemesi ve onların da kendisine karşılık vermesi kadar önemsizse, 

Allah Teâlâ, niçin Kuran da Peygamberin hanımlarını şiddetle ikaz 

etmiştir? Hz. Ömer bu hadise ile ilgili olarak, neden bu derece şiddet¬ 

li bir şekilde kızına serzenişte bulunmuştur? Ve yine O niçin Pey- 

gamber'in hanımlarına gidip, onları Allah'ın azabı ile korkutmuş¬ 

tur? Aynca Hz. Peygamber küçük meseleler yüzünden hanımlarına 

darılacak kadar alıngan mıydı? Yine Hz. Peygamber (s.a) basit bir se¬ 

bepten darılır darılmaz, hanımları ile ilişkisini kesip, odasına kapa¬ 

nacak kadar aceleci bir mizaca mı sahiptir? Tüm bu sorular üzerin¬ 

de düşünen bir kimse, sonuçta şu iki yoldan birini seçecektir. Ya Al¬ 

lah a ve Rasulü ne söz söylenmesine aldırmayacak kadar Hz. Pey- 

gamber'in hanımlarına hürmet gösterecek, ya da Hz. Peygamber in 

hanımlarının yaptığı davranışın, Oriun kendilerine öfkelenmesini 

gerekürecek derecede ağır olduğunu kabul edecektir. İşte bu ikinci 

şıkkın doğru olması nedeniyle Allah. Rasulü'ne (s.a) hak verip, onla¬ 

rın sözkonusu tutumunu şiddetle yermiştir. 

9. Yani, Rasulüllah'a (s.a) karşı birlik olup cephe kurmak sadece 

kendilerine zarar verir. Çünkü Mevla'sı Allah, Cibril ve melekler de 

dostu olan kimseye, hiçbir ittifak karşı koyamaz. 
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5 Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa- ona sizin yerinize 
sizlerden daha hayırlı10 Müslüman, Mü'min,11 gönülden itaat eden,12 
tevbe eden,13 ibadet eden,14 oruç tutan,13 dul ve bakire eşler verir. 

6 Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki 
onun yakıtı insanlar ve taşlardır,16 üzerinde oldukça sert, güçlü melekler 
vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emre- 
dildiklerini yerine getirirler.17 

AÇIKLAMA 

10. Bu ifadeden, sorunun sadece Hz. Aişe ile Hz. Hafsa olmadığı ve 

Rasulun (s.a) diğer hanımlarının da az çok hatalar yaptıkları anla¬ 

şılmaktadır. Bu nedenle tesniye (ikil) kullanımdan hemen sonra, Hz. 

Peygamberin tüm hanımları uyarılmışlardır. Her ne kadar 

Kur an da söz konusu hatanın mahiyeti açıklanmamış ise de, hadis¬ 

lerde bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Biz şimdi onları naklediyo¬ 
ruz. 

Buhari'de Hz. Enes'ten rivayet olunduğuna göre, Hz. Ömer, "Ra- 

sulüllah'ın hanımları sırf aralarındaki rekabet nedeniyle. O nu ra¬ 

hatsız ediyorlardı. Bunun üzerine ben de onlara, Rasulüllah (s.a) şa¬ 

yet sizleri boşarsa, Allah kendisine sizlerden daha iyi eşler nasip 

eder" dedim" diye buyurmuştur, lbn Ebi Hatim, Hz. Ömer'in bu söz- 
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lerini, yine Hz. Enes’ten mervi olmak üzere şu şekilde nakletmiştir. 

"Hz. Peygamber‘in hanımlan ile arasının açıldığını haber aldım ve 

hemen onlardan herbirinin yanına giderek, "Sizler Rasulullah'ı (s.a) 

rahatsız etmekten vazgeçin. Yoksa Allah O'na, sizin yerinize daha iyi 

hanımlar bağışlar. En son hanımıyla konuşacağım zaman (Buha- 

ri'nin rivayetine göre bu Ümmü Seleme'dir), o bana "Ey Ömer! Rasu- 

lüllah'ın (s.a) kendi hanımlarına nasihat etmesi yeterli değilmi ki sen 

onlara nasihat ediyorsun?" dedi ve ben bunun üzerine sustum, son¬ 
ra Allah bu ayeti inzal etti. 

Müslim'de lbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre, Hz. Ömer bu 

olayı şöyle anlatmıştır. "Hz. Peygamberin (s.a) odasına çekildiğini 

haber alınca, hemen Mescid'i Nebeviye gittim. Herkes mescitte 

mahzun mahzun oturuyor, küçük çakıl taşlanyla oynayarak içlerin¬ 

deki sıkıntıyı açığa vuruyorlardı. Bazıları da Hz. Peygamber in ha¬ 

nımlarını boşaması hakkında konuşuyordu." Hz. Ömer daha sonra 

Hz. Aişe ile Hz. Hafsa'ya gidip, nasihat ettiğini ve Rasulüllah'ın (sa) 

huzuruna varıp şöyle dediğini nakleder. "Hanımlarınız hakkında 

üzülmeyin. Şayet onlan boşarsanız Allah sizin yanınızdadır. Cebra¬ 

il, Mikail, Melekler, Ben, Ebu Bekir ve müminler sizinle beraberiz. 

Allah'a hamdolsun ki pekçok kez benim söylediklerim ve Allah tan 

ümit ettiklerim tasdik olmuştu. Bu sefer de Tahrim Suresi nin bu 

ayetleri nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber e, hanımlarını bo¬ 

şayıp, boşamadığını sordum. O Hayır ' dedi. Ben Mescid in kapısın¬ 

da yüksek sesle, "Rasulüllah (s.a) hanımlarını boşamamıştır" diye 

bağırdım. 

Buhari'de Hz. Enes'ten, Müslim de, lbn Abbas, Hz. Aişe ve Ebu 

Hüreyre'den şöyle bir rivayet nakledilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a) bir 

aylığına hanımlarından ayn kalacağına söz verir. 29 gün geçtikten 

sonra, Cibril gelerek kendisine. Yeminin tamamlandı, bir ay doldu" 

der. 

Hafız Bedreddinu'l-Ayni, "Umdetül-Kari" adlı eserinde, Hz. Pey¬ 

gamberin hanımlarının, bir grup Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Hz. Safiye, 

diğer grup Hz. Zeynep, Hz. Ümmi Seleme ve öteki hanımları olmak 

üzere iki gruba ayrıldıklarını bildiren bir rivayeti nakleder. 

Tüm bu rivayetlerden, Allah Teâla nın Hz. Peygamber in (s.a) ha¬ 

nımlarının davranışlarını düzeltmek amacıyla müdahalesini gerek¬ 

tirecek kadar, Rasulüllah'ın (s.a) günlerinin çok sıkıntılı geçtiği an¬ 

laşılmaktadır. Bu kadınlar her ne kadar toplumun en güzide hanım- 
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lan olsalar da, nihayet insandılar ve beşeri zaaflardan beri değillerdi. 

Bazı zamanlar sürekli yokluk çekmeleri nedeniyle fakirlikten şika¬ 

yet eder, Rasulüllah'tan refah istedikleri olurdu. Bu yüzden Allah, 

Ahzap: 28-29'u indirerek, onlara Şayet ahiret hayatım ve onun refa¬ 

hını istiyorlarsa sabır ve şükür ile tüm bu zorluklara, Rasül'ün (s.a) 

yanında katlanmalan gerektiğini telkin ve tavsiye etmiştir. (Ayrıntılı 

bilgi için bkz. Ahzab an: 41 ve giriş bölümü) Zaman zaman ise kadın¬ 

larda bulunan bazı fitri zaaflar nedeniyle, bir Peygamber hanımına 
yakışmayacak hatalar yapıyorlardı. Hz. Peygamber in (s.a), hayatın¬ 

daki bu sıkıntılar nedeniyle, mücadelesini verdiği Islâm davasının 

zarar görmemesi için, Allah O'nun hanımlarım bu ayetleri inzal ede¬ 

rek uyarmıştır. "İçinde bulunduğunuz konumun hassasiyetini id¬ 

rak edin. Sizler bir Peygamber hanımısınız. Sizlerin evi, herhangi bir 

kadının evi gibi değildir". Bu ayetlerin ilk cümlesini bile duydukla- 

nnda. Peygamber in (s.a) hanımları dehşet içinde kalmışlardır. Böy- 

lesine bir uyandan daha ne etkili olabilir? "Şayet Peygamber sizi bo¬ 

şarsa, Allah O na sizden daha iyi eşler bağışlar". Bu uyan bile onlar 

için yeterince ağırdı. Yani, "Sizler müminlerin anneleri olmak şerefi¬ 

ni yitirecek ve sizden daha hayırlı olan başka kadınlar Rasul un ha¬ 

nından olacaklardır." Bu uyarı sonrasında, Hz. Peygamber in ha- 

nımlanndan, Allah'ın uyansmı gerektirecek türde bir hata sadır ol¬ 

mamıştır. Bu bakımdan Kur an da biri Ahzab Suresi, diğeri Tahrim 

Suresi olmak üzere iki yerde Hz. Peygamber in hammlanna uyanda 

bulunulmuştur. 

11. "Müslim" ve "Mümin" kelimeleri birarada kullanıldığında, 

Müslim, Allah’m emirlerine göre davranan; Mümin, samimi bir kalp¬ 

le iman eden kimse anlamına gelir. Bu bakımdan Müslüman kadın- 

lann birinci vasıflan, samimiyetle Allah'a, Rasulu ne ve O nun getir¬ 

diği dine iman etmek ve ahlâk, adalet ve muamelatta Allah'ın dinine 

fiilen uymak olmalıdır. 

12. "Kanitat" ijd anlama da gelir. Birincisi, "Allah'a ve Rasulü'ne ta¬ 

bi olan İkincisi, 'Kocaya itaat eden" 

13. "Tâibât" Tâib" bir kimseye sıfat olarak kullanıldığında "Bir kez 

tevbe eden" değil, sürekli Allah'tan günahlan dolayısıyla af dileyen, 

vicdanî hassasiyetiyle kendi zaaf ve hatalannı hissedip, Allah'tan 

utanan demektir. Bu özelliklere sahip olan bir kimse tekebbür gös¬ 

termez, onda kendini beğenmişlik duygusu bulunmaz, yumuşak ve 

halim bir kişiliğe sahip olur. 
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14. "Abidât" ibadet eden bir kimse, elbette ibadet etmeyen bir kim¬ 

se gibi Allah tan gafil olmaz. Bir kadının iyi bir zevce olmasında bu 

vasfm çok büyük bir etkisi vardır. İbadet eden bir kadın. Allah ın sı¬ 

nırlarını hiçbir zaman çiğnemez. Hak sahiplerine haklarını verir. 

İmanı her daim diridir, vicdanı hassas olur. Böyle kadınlardan, Al¬ 

lah'ın emirlerinden yüz çevirmeleri asla beklenmez. 

15. "Sâihâtin"; bir çok sahabe ve tabiin bu kelimeyi "Saimat" şeklin¬ 

de iza etmişlerdir. Bu kelime oruç için seyahat etmek münasebetiyle 

kullanılmıştır. Kadim dönemlerde birçok rahip ve derviş seyahat 

ederken yanlarında yiyecek taşımazdı. Bu yüzden de yiyecek bulana 

kadar aç kalırlardı. Dolayısıyla oruç tutmak, iftara kadar bir kimse¬ 

nin aç kalması demek olduğundan, bir çeşit dervişlik sayılır, ibn Ce- 

rir, Tevbe: 12 nin tefsirinde Hz. Aişe'nin şu sözünü nakletmiştir: "Bu 

ümmetin seyahati oruçtur." Burada salih kadınlar tanımlanırken, 

"Oruç tutarlar" denmesiyle, sadece Ramazan orucu tutmaları değil, 

nafile oruç tutmaları da kastolunmuştur. 

Hz. peygamberin (s.a) hanımlanna, "Şayet Rasul (s.a) sizi boşar¬ 

sa, Allah O na bu sıfatlara haiz kadınlar verir" şeklinde hitap edilmiş 

olması, bu sıfatların onlarda bulunmamasını gerektirmez. Denmek 

istenen şudur: "Rasul'e eziyet veren davranışlannızı terkedin ve bu¬ 

nun yerine o güzel sıfatlan daha da geliştirmek için çokça çaba sarfe- 
din." 

16. Bu ayette, kişinin, sadece kendisini Allah'ın azabından kurtar¬ 

masının yeterli olamayacağı, gücü yettiğince ailesini Allah’ın sevdiği 

kullar olacaklan şekilde yetiştirmesinin de kendi sorumluluğu için¬ 

de olduğu bildirilmiştir. Şayet onlar cehennem yolunu tutmuşlarsa, 

gücü nisbetinde onlara engel olmaya çalışmalıdır. Sadece onlann bu 

dünyadaki refahlannı değil, ahirette cehennemin yakıtı olmamala¬ 

rını da düşünmelidir. Buhari'de İbn Ömer'den rivayet olunduğuna 

göre, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Hepiniz yöneticisiniz 

ve yönettiklerinizden sorumlusunuz. Hükümdar halkından, erkek 

ailesinden, kadın kocasının evinden ve çocuklanndan sorumlu¬ 
dur." 

Cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlar ile muhtemelen 

Taş kömürü" kastediliyor olabilir. İbn Mesud, İbn Abbas, Mücahid, 

İmam Muhammed el-Bakır ve Süddî bu taşın kükürt taşı olduğu gö¬ 

rüşündedirler. 

17. Yani onlar, sadece suçluya verilen cezayı uygulayacaklar ve bu 

konuda hiç merhamet etmeyeceklerdir. 
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7 Ey küfretmekte olanlar, bugün özür beyan etmeyin. Siz ancak yap¬ 

makta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.18 

8 Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin, do¬ 

labilir ki, Allah, sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan 

cennetlere sokar.20 O gün Allah, Peygamberi ve onunla birlikte iman et¬ 

mekte olanları küçük düşürmeyecektir.21 Nurlan, önlerinde ve sağ yan¬ 

larında koşup-panldar. Derler ki: "Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi 

bağışla. Şüphesiz sen, her şeye güç yetirensin."22 

AÇIKLAMA 

18. iki ayetin üslubunda da. Müslümanlara şiddetli bir ikaz saklı¬ 
dır. Birincisinde, Müslümanlara "Ailenizi bu korkunç azaptan kur¬ 
tarın diye seslenilirken, İkincisinde ise Cehennem azabına çarpün- 
lacak olan grup kalır şeklinde nitelenmiştir. Bu üslupla, Müslüman¬ 

ların öbür dünyada sonlarının kafirler gibi olmaması için, bu dünya¬ 
da onlar gibi tutum ve davranışlar içerisinde olmaktan sakınmaları 
gerektiği anlaşılmaktadır. 

19. "Tevbeten nasûha": Nasuh. lügatte, ihlas ve iyilik karşılığında 
kullanılır. Kendisinde mum vs. bulunmayan, saf ve halis bal, ‘ aslı 
nasih denilir. Sökülmüş bir elbise, dikildikten sonra, "nasahatus- 
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Sevb" ifadesi kullanılır. Bu bakımdan, "nasuh bir tevbe" dendiğinde 
lugavî olarak kendisinde riya ve nifaktan birşey bulundurmayan bir 
tevbe anlaşılır. Yahut günahlardan tevbe edip, insanın kendi nefsini 
kötü bir sondan kurtarması veya kişinin işlediği bir günahtan tövbe 
edip. ıslah olarak dinindeki bir açığı kapatması ya da başkalanna 
örnek ve onlann selametlerine vesile olacak derecede tevbe ederek, 
hayatını düzeltmesi de anlaşılabilir. Tüm bunlar ifadenin lügavî kar¬ 
şılıklarıdır. İstılahı anlamı ise hadisler vasıtasıyla elde edilmektedir. 
Örneğin lbn Ebi Hatim'in Zirr bin Hubeyşten naklettiğine göre, o 
şöyle demiştir: "Ben Ubey bin Kab e " Tevbe ten Nasuha'nm anlamını 
sorduğumda, O bana şu şekilde cevap verdi. "Bu soruyu ben de Ra- 
sulüliaha (s.a) sordum ve O bana: "Bir günah işlediğinde, günahın¬ 

dan pişmanlık duyup, Allah tan af dilemen ve bir daha o günahı işle- 
memendir." Aynı anlamda bir söz lbn Mes'ud, Hz. Ömer, lbn Ab- 
bas'tan nakledilmiştir. Başka bir rivayette Hz. Ömer nasuh tevbesi- 
ni şöyle tarif etmiştir: "Kişinin bir günahı tekrar işlemekten sakın¬ 
ması ve bir daha böyle bir günahı aklına bile getirmemesidir." (lbn 

Cerir) Hz. Ali, bir defasında bir bedevinin tevbe ve istiğfar kelimeleri¬ 
ni aceleyle tekrarladığını görür ve "Bu sahte bir tevbedir'der. Bedevi 
"O halde sahih tevbe nasıl olur?" diye sorduğunda, Hz. Ali şöyle ce¬ 
vap verir. Tevbenin sahih olabilmesi için 6 şart gerekir. 1) Yaptığına 

pişman olman, 2) Gaflet ettiğin farzları yerine getirmen, 3) Gasbetti- 
ğin hakkı geri vermen, 4) Eziyet ettiğin kimseden özür dilemen, 5) İş¬ 
lediğin günahı tekrarlamamaya azmetmen, 6) Nefsini Allah'a itaatle 
eğitip, günah işlerken zevk aldığın gibi, Allah'a itaat ederken de sı¬ 
kıntı çekmen. (Keşşaf) Tevbe ile ilgili diğer bir takım hususlarında 
anlaşılması gerekmektedir. Birincisi, Tevbe, kişinin Allah a yaptığı 
itaatsizlikten pişman olmasıdır. Yoksa bir günahtan uzak durabil¬ 
mek için, kişinin kendi kendisine söz vermesi yahut sıhhat, kötü 
şöhret ve mal kaybı gibi nedenler dolayısıyla şarap içmekten vazgeç¬ 

mek tevbe tanımına girmez. İkincisi, Allah'a itaatsizlik yaptığını his¬ 
seden kimse, hemen oyalanmadan tevbe edip, günahını telafi yolu¬ 
na gitmelidir. Üçüncüsü, Tevbe ettikten sonra günah işleyen kimse, 
tekrar tekrar tevbe edip günah işlememelidir. Bu şekilde davranan 
bir kimsenin bu davranışı, onun tevbesinin sahte olduğuna bir delil¬ 
dir. Çünkü tevbenin asıl ruhu, insanın işlediği günah sonrasında 
pişman olmasıdır. Fakat sürekli aynı günahı işleyen kimse, gerçekte 
pişman olmamış demektir. Dördüncüsü, samimiyetle tevbe edip, bir 
daha o günahı işlememeye çizmeden kimse, yine de beşeri zaaf dola¬ 
yısıyla aynı günahı işlediğinde, tevbe ettiği günah tazelenmiş olmaz. 
Lâkin o kimse sonra işlediği ganahından tevbe edip, bu günahı tek- 
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rarlamayacağına daha bir kuvvetle azmetmelidir. Beşincisi, kişinin, 
işlediği günahı her hatırlayışında tevbe etmesi gerekmez. Ancak o ki¬ 
şinin nefsi, daha önce işlediği günahtan hâlâ haz alıyorsa, o takdirde 

tekrar tekrar tevbe etmelidir. Ta ki o günahını hatırladığında piş¬ 
manlık duyana kadar... Efcj bakımdan gerçekten Allah korkusuyla, 
işlediği günahtan tevbe eden kimse, artık o günahından haz almaz. 

Çünkü o Allah'a itaatsizlik yapmıştır. Ve buna rağmen işlediği gü¬ 
nahtan haz almaya devam ediyorsa, bu onun kalbinde, Allah korku¬ 
sunun henüz kök salmadığının işaretidir. 

20. Ayetin lafzı iyice düşünüldüğünde, Tevbe ederseniz, sizi mu¬ 
hakkak affedeceğim ve cennete koyacağım" denilmediği farkedile- 
cektir. Sadece "samimiyetle tevbe ederseniz, ola ki Allah sizi affeder 
ve cennetine koyar" şeklinde ümit verilmektedir. Bunun anlamı şu¬ 
dur: Günah işleyen bir kimseye ceza verilmeyip, onu affettikten son¬ 
ra Allah'ın cennete sokması vacip değildir. Ancak onun günahını af¬ 
fedip, onu mükafatlandırmak Allah'ın bir lütfü olur. Dolayısıyla bir 
kul Allah'tan mağfiret ümit etmeli ama tevbe ettikten sonra affedili¬ 
rim diye günah işlememelidir. 

21. Yani, bir müminin yaptığı iyi ameller ve onların mükafatı zail 
olmaz. Yani kafir ve münafıklar, müminler hakkında "inandılar da 
ne oldu?" diyebilme fırsatını asla elde edemeyeceklerdir. Sonuçta ze¬ 
lil ve rezil olacak olanlar Allah'a isyan edenlerdir, itaat edenler de¬ 

ğil- 
22. Bu ayetle Hadid Suresinin 12-13. ayetlerini birlikte müteala 

ettiğimizde, mminlerin önlerindeki nurun, haşr meydanından cen¬ 
nete kadar beraberlerinde geleceği anlaşılmaktadır. Haşr meyda¬ 
nında cehennem ehli karanlıklar içerisinde çırpınıp dururlarken, 
müminler bu nur ile yollarında yürüyeceklerdir. Herkesin karanlık¬ 
lar içerisinde ahu figan eylediği böyleşine nazik bir atmosferde, mü¬ 
minler de kendi işledikleri günah ve hataları düşünüp, "Sakın biz de 
bu nurdan mahrum olup, o bedbahtların haline düşmeyelim!" diye 
bu nurun kendilerine yetip yetmeyeceği endişesi içerisinde olacak¬ 
lar ve şöyle dua edeceklerdir: "Rabbimiz! nurumuzu tamamla, bize 

mağfiret et, bu nur bize cennete kadar yetsin." Ibn Cerir, Ibn Ab- 
bas'tan şöyle *bir görüş nakletmiştin Rabbena etmim lena nurena" 
onlar "Ey Allah'ım bu nuru sırat köprüsünden geçene kadar bize na¬ 
sip eyle!" diye dua edeceklerdir. Haşan Basri, Mücahid ve Dahhak'ın 
yorumlan da hemen hemen bu şekildedir. Ibn Kesir, onlara ait şöyle 
bir görüş nakleden "Müminler, münafıkların nurdan mahrum kal¬ 

dıklarım (onlara yetmediğini) görünce, Allah'tan bu nurun devamını 
dileyeceklerdir. (İzah için bkz. Hadid an: 17) 
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9 Ey Peygamber, kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara kar¬ 

şı 'sert ve caydırıcı' davran.23 Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü 

bir dönüş yeridir o. 

10 Allah, küfretmekte olanlara, Nuh’un eşini ve Lut’un eşini örnek 

olarak verdi. îkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikâhlâm- 

altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler.24 Bundan dolayı, onlara (kocalan) 

kendilerine Allah'tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: 

"Ateşe diğer girenlerle birlikte girin" denildi. 

11 Allah, iman etmekte olanlara da Firavun’un karısını örnek olarak 

verdi. Hani demişti ki; "Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; 
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beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar25 ve beni o zalimler top¬ 
luluğundan da kurtar." 

12 İmran ın kızı Meryem'i 2r>de. Ki o kendi ırzını korumuştu.27 Böyle- 

ce biz de ona kendi ruhumuzdan üfledik.28 O da Rabbinin kelimelerini 

ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı.29 

AÇIKLAMA 

23. Izalı için bkz. Tevbe an: 82 

24. Bu ihanet, onların zina yaptıkları anlamına gelmez. Bu ifade¬ 
nin anlamı, onlann iman yolunda olan Hz. Nuh ve Hz. Lut a karşı din 
düşmanlarıyla işbirliği yapmış olmalarıdır. İbn Abbas, hiçbir Pey- 

gamberin hanımının zina suçu işlemediğini söylemektedir. Bu iki 
kadının ihaneti dini bakımdandı. Onlar Hz. Nuh ve Hz. Lut'un getir¬ 
diği dini kabul etmemişlerdi. Hz. Nuh'un hanımı kendi toplumunda- 

ki zalimlere, müminleri ihbar ederken, Hz. Lut'un hanımı, kocasına 
gelen misafirleri ahlaksız zorbalara jumallıyordu. (Ibn Cerir) 

25. Yani, Firavun un kötü amellerine ve onun kötü sonuna beni 
de ortak etme" 

26. Hz. Meryem’in babasının adının imran olması veya Hz. Mer- 
yemin imran soyundan olması, her ikisi de mümkündür. 

27. Bu, Hz. Isanın (s.a) dpğumunun gayrimeşru bir ilişkinin sonu¬ 
cu olduğu iftirasını atan Yahudilerin ithamına bir reddiyedir. Nite¬ 
kim Nisa: 15-16'da bu zalimlerin aynı şekildeki ithamı, "bühtan'ı 
azim" diye intelinmişti. (izah için bkz. Nisa an: 190) 

28. Yani, O hiçbir erkekle ilişki kurmadan. O nun rahmine "can" 
koyduk." (Bkz. Nisa an: 212-213, Enbiya an: 89) 

29. Bu üç tip kadının ne gayeyle örnek verildiğini anlamak için, bu 
surenin Giriş Bölümüne bakınız. 

TAHRİM SURESİNİN SONU 
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67 
• 

MÜLK SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını birinci ayetinden alır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili olarak, kesin bir 

rivayet bulunmamaktadır. Ancak surenin üslup ve muhtevasından, 
onun Mekke dönemininin başlannda nazil olan surelerden biri ol¬ 
duğu anlaşılmaktadır. 

Konu: Bu surede bir yandan kısaca İslâm tanıtılırken, diğer yan¬ 
dan gaflet içindeki insanlar uyarılmışlardır. Zaten bu, Mekke'de ilk 
nazil olan surelerin özelliklerindendi. Bu surede de, İslâm'ın öğretisi 
ve Hz. Peygamberin (s.a) gönderilmesinin amacı aynntıîı olarak de¬ 
ğil, kısa ve özet halinde verilmiştir. Çünkü İslâm'ın bu insanların zi¬ 
hinlerine tedricen yerleştirilmesi gayesi güdülüyordu. Bu bakım¬ 
dan bu tür surelerin, üzerinde en yoğun olarak durduğu hususlar, 
gafilleri ısrarla uyarmak ve onlan vicdanlarında düşünmeye zorla¬ 
maktır. 

1-5 İnsanlara içinde yaşadıkları kainatın, muazzam ve muhkem 
bir düzen üzere kurulu olduğu ve bu düzende hiçbir bozukluk, ek¬ 
siklik bulamayacakları anlatılmak isteniyor. Bu kainatı yoktan va- 
reden Allah'tır. Kainata O idare etmektedir, tüm yetkileri O nun elin¬ 
dedir. Ve iktidarı da sınırsızdır. Aynca insanoğluna, bu dünyanın bir 
imtihan yeri olduğu ve burada salih ameller işlediği takdirde basan 
elde edeceği bildirilmiştir. 

6-11 İnkar etmenin, insanın öbür dünyada karşılaşmasına neden 
olduğu korkunç sonuçlar açıklanmıştır. Aynca Allah Teâîâ, bu so¬ 
nuçtan sakmmalan için insanlara peygamberler gönderdiğini bil- 
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dirmiştir. "Şayet sîzler, şimdi gönderilen peygamberlerin söyledikle¬ 
rini dinleyip, ıslah olmazsanız, ahirette bu yüzden cezaya çarptırıldı¬ 
ğınızda, bu cezayı hakettiğinizi bizzat kendiniz itiraf edeceksiniz. 

12-14 Yaratıcı olan Allah, yarattığı mahlukattan habersiz değildir. 
O sîzlerin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir, hatta niyetleriniz ve 
düşüdüklerinizden de haberdardır. Bu bakımdan ahlâkın gerçek te¬ 
meli, insanın Allah'ı görmediği halde. O nun korkusuyla kötülükten 
sakınmasıdır. Dünyadaki beşeri güçler kendisini hesaba çekse de, 
çekmese de, yahut dünyada zarar görse de görmese de, sırf Allah 
korkusuyla kötülüklerden sakınan kimseler, ahirette kurtuluşa 
erecekler ve büyük mükafata hak kazanacaklardır. 

15-23 İnsanın günlük hayatta karşılaştığı gerçekler üzerinde dü¬ 
şünmesi istenerek, şöyle buyurulmuştur: ' Üzerinde serbestçe do¬ 
laştığınız ve kendisinden nzık elde ettiğiniz arzı bir düşünün! Arzı 
emrinize müsahhar kılan Allah'tır. Şayet bir zelzele meydana gelirse 
veyahut bir tufan koparsa, tümünüz helak olursunuz. Bakın, kuşlar 
gökyüzünde nasıl uçmaktadırlar? Onlara gökyüzünde uçabilme 
şartlannı kim hazırlamıştır? Sizlere verdiğimiz onca imkan ve vası¬ 
talar üzerinde bir düşünün! Şayet Allah sizlere azab gönderecek ol¬ 
sa, sizi ondan kim kurtarabilir veya Allah sizin nzık kapılannızı ka¬ 
patacak olsa, o kapılan kim açabiliri? Tüiji bu gerçekler, sizlere asıl 
hakikati göstermiyor mu? Ancak sizler hayvanlar gibi bu gerçeklere 
bakıyor, ama ondan (hidayeti bulmanıza yarayacak) hiçbir sonuç çı¬ 
karamıyorsunuz. Çünkü sizler, Allah'ın size verdiği dinleme, görme 
ve düşünme yeteneklerini kullanmıyor ve bu yüzden hakikate ula¬ 
şamıyorsunuz. 

24-27 Sonunda hepiniz kendinizi Allah'ın huzurunda bulacaksa¬ 
nız. Bu günün tarihini ve saatini bildirmek. Peygamber in görevi de¬ 
ğildir. O nun görevi, sizleri önceden haberdar kılmaktır. Fakat siz, 
O ndan bugünün vaktini sizlere bildirmesini istiyorsunuz. Oysa o 
vakit gelip, dehşet içinde kaldığınızda, sizlere "İşte sorduğunuz vakit 
bu zamandır" denecektir. 

28-29 Mekke'deki kafirlerin Hz. Peygamber ve ashabı ile ilgili söyle¬ 
diklerine cevap verilmiştir. Onlar. Hz. Peygamber (s.a) ve müminle¬ 
rin helak olması için beddua ediyorlardı. Bunun üzerine şöyle buyu- 
rulmuştun "Sizleri doğru yola davet edenler helak olsalar da, Allah 
onlara merhamet etse de sizlerin akibeti değişmeyecektir. Sizler, Al¬ 
lah'ın azabı geldiğinde sizleri kimin kurtaracağını düşünün. Allah'a 
inanıp, O'na tevekkül edenlerin dalâlette olduğunu söylüyorsunuz 
ama o vakit gelip hakikat ortaya çıktığında dalâlette asıl kimlerin ol¬ 
duğunu uanlayacaksınız. 

30 Surenin sonunda, müşriklere şöyle bir soru sorularak, onlara 
düşünme fırsatı tanınmıştır. "Arabistan'da çöl ve dağların altından, 
sizlerin hayaünın ona bağlı olduğu "su" çıkmaktadır. Şayet su, arzın 
altına çekilse, size o suyu tekrar kim geri getirebilir? 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 En yüce ve mübarek1 olan O'dur ki kâinatın saltanatı2 elindedir. O 

her şeye kadirdir.3 

2 O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginiz daha iyi (ve gü¬ 

zel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı.4 O, üstün ve güçlü 

olandır, çok bağışlayandır.5 

3 O, biri diğeriyle 'tam bir uyum (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış 

olandır.6Rahman (olan Allahhn yaratmasında hiç bir çelişki ve uygun¬ 

suzluk (tefavüt) göremezsin.7 İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir 

çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?8 

4 Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bul¬ 

maktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. 

5 Andolsun, biz en yakın olan göğü (dünya göğünü) 9kandillerle süs- 

leyip-donattık10 ve bunları, şeytanlar için taşlama-birimleri (rücûm) kıl¬ 

dık.11 Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. 

6 Rablerme (karşı) küfretmekte12 olanlar için cehennem azabı vardır. 

Ne kötü dönüş yeridir o. 
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AÇIKLAMA 

1. 'Tebareke", bereket kelimesinden türeme, mübalağa sigasıdır. 
Bereket kelimesi, yücelik, azamet, bolluk, sebat, hayır ve hasenat 
anlamlarını tazammun eder. Bu kelime mübalağa sigasmda kulla¬ 
nıldığında CTebareke); çok azametli, sıfat ve fillerinde herkesten üs¬ 

tün, iyiliğin kaynağı ve ebedi kemalâta sahip zat anlamına gelir. 
(İzah için bkz. A raf an: 43, Müminun an: 14, Furkan an: 1 ve 

19.) 
2. "El-Mülk" kelimesi marife (mutlak-belirli) olarak kullanılmıştır. 

Ama burada sınırlı bir anlam kastedilmiş olmayıp, Allah'ın "geniş, sı¬ 
nırsız bir mevcudatın" Maliki olduğu kastedilmiştir. 

"Elinde tutan"; Bu ifade, mecazi anlamda kullanılmıştır. Tıpkı Ur¬ 
duca ve Arapça'da, "Bu yetki filan şahsın elindedir ve hiç kimse onun 
üzerinde söz hakkına sahip değildir" dendiği gibi. 

3. Yani, O, dilediğini yapmaya muktedirdir ve yapabilmekten aciz 

olduğu hiçbir şey yoktur. 
4. Yani, O, hanginizin daha hayırlı ameller yapacağını denemek 

maksadıyla ölümü ve hayatı yarattı. "Bu kısa cümle pekçok gerçeğe 
işaret etmektedir. Birincisi, ölüm ve hayat Allah'tandır. Ve hiç kimse 

bir başkasına hayat veremez, ölüm de getiremez. İkincisi, kendisine 
iyilik ve kötülük yapabilme kudreti verilen insanın yaradılışı mak¬ 
satsız değildir, bilakis Allah onu imtihan etmek maksadıyla yarat¬ 
mıştır. Bu hayat insana bir imtihan süresidir ve ölüm bu sürenin so¬ 
na ermesi demektir. Üçüncüsü, Yaratıcı nın bu süreyi (fırsatı) insana 
vermesinin nedeni, onun iyi mi, kötü mü olduğu dünyada fiilen is¬ 
patlansın diyedir. Dördüncüsü, hangi davranışın iyi, hangi davranı¬ 
şın kötü olduğunu belirtmek yetkisi ancak Yaratıcı ya, yani imtihanı 
yapan Zat'm indinde hangi amellerin makbul olduğunu bilmesi ge¬ 
rekir. Beşincisi, bu imtihanın kendiliğinden çıkan sonuca göre, her¬ 

kes yaptığı davranışın karşılığını (ceza ve mükafat) mutlaka göre¬ 
cektir. Çünkü bu karşılık olmasaydı, bu imtihanın bir anlamı olmaz¬ 

dı. 
5. "Aziz ve Gafur" sıfatlarının burada kullanılmaları iki anlama ge¬ 

lebilir ve her ikisi de geçerlidir. Birincisi, "O herşey üzerinde galip 
olandır ve buna rağmen mahlukatma zulüm ve şiddetle davranmaz. 

Onlara karşı merhametli ve affedicidir." İkincisi, "O kötü davranışları 
cezalandırmaya muktedirdir ve O nun cezasından hiç kimse kaçıp 
kurtulamaz. Ancak, kötülükten vazgeçip tevbe dileyen kimseyi de 

affeder. 
6. İzah için bkz. Bakara an: 34, Rad an: 2, Hicr an: 8, Hac an: 113, 
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Müminun an: 15, Saffat an: 5, Mümin an: 90. 
7. "Tefavut"; mütenasip olmama, uygunsuzluk, aykırılık, denksiz- 

lik vs. demektir. Binaenaleyh, tüm kainatta bir uyumsuzluk, bir 
ahenksizlik ve bir kopukluk bulunamaz. Allah'ın yarattığı bu kai¬ 
natta herşey ahenk ve uyum içinde, gayet düzenli ve birbirine irti¬ 
batlıdır. 

8. "Fütur”; kopukluk, aralık, çatlak anlamına gelir. Yani kainatta 
hiçbir kopukluk, çatlak bulunamaz. Yeryüzünden, gökyüzüne ve 
hatta uzaya değin herşey uyumlu, ahenk içinde, birbiri ile irtibatlı ve 
bir düzene bağlıdır. Ne kadar bakılırsa bakılsın, yine de bir eksiklik 
ve kusur bulunamaz, (izah için bkz. Kaf an: 8) 

9. "Semae'd-dünya” ifadesiyle, üzerindeki yıldız ve gezegenleri vası¬ 
tasız olarak görebildiğimiz gökyüzü kastolunmaktadır. Onun ötesi 
ancak araçlar yardımı ile görülebilirken daha ötesi araçların yardı¬ 
mıyla dahi görülemez. 

10. "Mesabih” kelimesi, "nekre'' bir kullanıma sahiptir. Bunun ne¬ 
deni (kelimenin belirsiz kullanılması) lambaların ihtişamının vurgu- 
lanmasıdır. Yani bu kainat karanlık ve ıssız yaratılmamış, geceleri 
parlayarak insanı hayretler içinde bırakan yıldız ve gezegenlerle 
süslenmiştir. 

11. Bu ifade, salt şeytanlara meteorlar atıldığı veya yıldızlardan 
kopan meteorların şeytanlan vurmak için atılıp, sonra dünyaya 
düştüğü anlamına gelmez. Ancak, yıldızlardan kopmuş olan sayısız 
meteor parçası, uzayda dolaşmakta ve zaman zaman dünyaya düş¬ 
mektedir. Bu bilinen bir husustur, dolayısıyla bunların, şeytanların 
Alem-i Bâlâ’ya çıkmalarını engellemeleri ve çıkanları kovalama göre¬ 
vi yapmaları da mümkündür. Bu hususun burada açıklanmasına 
şu nedenden dolayı ihtiyaç duyulmuştur: Araplar, şeytanlann ka- 
hinlere hizmet ettiklerine, onlara gayb haberlerini getirdiklerine ve 
kahinlerin de bu bilgiler sayesinde insanların geleceğini bildiklerine 
inanırlardı. Bunun böyle olduğunu bizzat kahinler de iddia ediyor¬ 
lardı. Bu yüzden Kuran "da birçok yerde şeytanın Alem'i Bâlâ'ya çık¬ 
masının ve orada gaybı bilgiler edinmesinin kesinlikle mümkün ol¬ 
madığını bildirmektedir, (izah için bkz. Hicr an: 9-12, Saffat an: 6- 
7) 

Burada meteor olayının gerçeği sorulabilir. İnsanoğlu onun hak¬ 
kında kesin bir bilgiye sahip değildir. Fakat şimdiye değin meteorla¬ 
rın incelenmesi sonucunda insanların elde ettiği bilgi şu kadardır: 
En muteber bilim adamlarının öne sürdüğü faraziyeye göre, meteor¬ 
lar yıldızların infilak etmeleri sonucunda onlardan kopan parçalar¬ 
dır. Uzayda dolaşırlar ve zaman zaman yeryüzünün çekim dairesi 
içine girdiklerinde, süratle dünyaya düşerler, (izah için bkz. Britani- 
ca Ansiklopedisi, 1967, cilt. 15) 

12. Yani, İnsan veya şeytan kim Rabbini inkar ederse, akibeti böy¬ 
le olacaktır. (izah için bkz. Bakara an: 161. Nisa an: 178, Kehfan: 39, 
Mümin an: 3) 
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7 İçine atılıp-bırakıldıklan zaman, o kaynayıp-feveran ederken onun 

korkunç homurtusunu işitirler.13 
8 Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir 

grup içine atıldığında, bekçileri onlara sorar "Size bir uyancı-korkutuca 

gelmedi mi?"14 
9 Onlar: "Evet" derler. "Bize gerçekten bir uyarıcı-korkutucu geldi. 

Fakat biz yalanladık ve: -Allah hiç bir şey indirmedi, siz yalnızca büyük 
bir şaşkınlık (ve sapıklık) içindesiniz, dedik."10 

10 Ve derler ki: "Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık,16 şu 

çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık." 
11 Böylece kendi günahlarını17 itiraf ettiler. Çılgınca yanan ateşin 

halkına (Allah’ın rahmetinden) uzaklık olsun. 

AÇIKLAMA 

13. "Şehîk" kelimesi aslında, merkep sesi (anırmak) anlamında 
kullanılır. Ancak bu kelime, burada, Cehennemin veya Cehennem 
ehlinin sesi karşılığında kullanılmıştır. Cehennem ehlinin sesi şek¬ 
linde anlaşılmasının nedeni, Hud: 106 dan dolayıdır. “Bahtsızlar 
ateşlidirler. Onlann orada soluk alış verişleri (Zefîrun ve şehîkun) 
vardır ki..." Cehennemin sesi şeklinde anlaşılmasının nedeni ise, 
Furkan: 12“den dolayıdır: "(Cehennem) onlan uzak bir yerden gö¬ 
rünce .onlar bunun öfke ve uğultusunu (zefiran) işitirler." Bu bakım¬ 
dan "şehik" kelimesinin, hem Cehennemin hem de Cehennem ehli- 
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nin sesi olarak anlaşılması daha doğrudur. 

14. Cehennem memurlarının. Cehenneme gelen mücrimlere "size 
bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sormalannın nedeni, cehenneme hak¬ 
sız yere atılmadıklannı, bilakis bunu hakettiklerini onlara açıkça iti¬ 
raf ettirmek içindir. Yani onlar, Allah'ın bu cezayı kendilerine verece¬ 
ğini daha önceden biliyorlardı. Allah doğru yolun hangisi olduğunu 
onlara bildirmek için peygamberler göndermiş ve bu peygamberler 
onlan, Bu yolu takip ederseniz Cehennemin yakıtı olursunuz" diye 
uyarmıştır. Fakat onlar peygamberlerin söylediklerine kulak asma¬ 
yarak, şimdi çekmekte oldukları cezaya hak kazanmışlardır. 

Bu inancı zihinlere yerleştirmek amacıyla Kur an, birçok yerde in¬ 
sanoğlunun dünyaya imtihan için gönderildiğini tekrar tekrar be¬ 
yan etmiştir. Bu imtihan sırasında, onlara kimin doğru yola, kimin 
sapık yola gireceğini denemek için imtihan olundukları açıklanmış¬ 
tır. Aynca, Allah Teâlâ, doğru yolu bulabilmeleri için insanlara en 
makul yollarla yardım etmiş, yol gösterici olarak onlara peygamber¬ 
ler gönderip kitaplar indirmiştir. Artık bundan sonra insana düşen, 
sadece gönderilen peygamberlere ve onlann getirdikleri kitaplara 
inanıp, doğru yola tabi olmak yahut gönderilen peygamberlerden 
yüz çevirip, nefsin arzularını ve kendi hayal ürünlerini takip ederek 
başarısız olmaktır. Binaenaleyh, ''nübüvvet", insanlara Allah tara¬ 
fından bir hüccettir. İnsanların istikbali, gönderilen peygambere 
inanıp inanmamasına bağlıdır. Peygamber geldikten sonra hiç kim- 
se gerçekleri bilmediği, imtihandan habersiz olduğu, dolayısıyla 
haksız yere cezalandırıldığı şeklinde mazeret öne süremez. Bu hu¬ 
sus Kur an da o kadar çok tekrarlanmıştır ki, saymak bile zordur. 
Örneğin bkz. Bakara: 213, Nisa: 41-42, an: 64, 165, 208, En am: 
130, 131, an: 98-100, Isra: 15, an: 17, Taha: 134, Kasas: 47, an: 66, 
ayet: 59, 65, an: 83, Fatır: 37, Mümin: 50, an: 66. Bakara an: 
230 

15. Yani, "Sen ve senin takipçilerin dalâlettedir." 

16. Yani, "Keşke peygamberlerin davetine kulak verip, aklımızı 
kullansaydık da, bugün karşılaştığımız bu duıuma düşmeseydik." 
Burada dinlemek (kulak vermek), düşünmekten (aklı kullanmak) 
önce zikredilmiştir. (Yazılı bir şey olduğunda okumak, burada dinle¬ 
menin anlamdaşıdır.) Yani bir mesajdan istifade edebilmek için, bi¬ 
rinci şart dinlemek, iyi niyetle yaklaşmaktır. Gerçek olup olmadığını 
anlamak için üzerinde düşünmek ise ikinci safhadır. Bu bakımdan 
Hz. Peygamberin getirdiği öğreti olmaksızın, salt akılla bir insanın 
doğru ve hak yolu bulması imkansızdır. 

17. "Zenbihim" (onlann günahı); Burada "zenb=günah" tekil kulla¬ 
nılmıştır. Çünkü onlann asıl hatası, peygamberi yalanlayıp, O'nu 
inkar etmeleridir. Cehenneme gitmelerine neden olan tüm günah¬ 
lar, aslında bu temel hatanın sonucudur. 
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12 Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O'nu görmedikleri halde) içleri 

titreyerek-korkanlara gelince;18 onlar için bir mağfiret (bağışlanma) ve 

büyük bir ecir vardır.19 

13 Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun. Şüphesiz O, sinele¬ 

rin özünde saklı duranı bilendir.20 

14 0, yarattığını bilmez mi? 210, Latiftir;22 Habîr'dir. 

15 Sizin için, yeryüzüne boyun eğdiren O'dur. Şu halde onun omuzla¬ 

rında yürüyün ve O'nun rızkından yiyin.23 Sonunda gidiş O’nadır.34 

AÇIKLAMA 

18. Bu prensip, İslâm ahlâkının esasıdır. Çünkü bir kimsenin 
dünyada hoş görülmediği veya kendisine zarar gelme ihtimali bu¬ 
lunduğu ya da polisin kendisini yakalama korkusu taşıdığı için kö¬ 
tülükten kaçınması sağlam ahlâkî bir yaklaşım değildir. Herkesin 
şahsî görüşü farklıdır ve yanlış olabilir. Yine bir kimse kendi düşün¬ 
cesine göre bir davranışı aynı olmadığı gibi, aynca değişmektedir de. 
Hiç bir felsefede, cihanşümul, ezelî ve ebedî zarar ve korku ahlâkın 
müstakil temeli olamaz. Şerefli ve salih bir insan çirkin bir şöhrete 
sahip olmaktan ya da polise yakalanmaktan korktuğu için kötülük¬ 
ten kaçınmayı düşünmez. Dünyada herşeyi bilen bir (beşeri) gücün 
olmadığı bilinmektedir. Aynca birçok suç insanlann meçhulü kal¬ 
mış ve beşeri cezalardan kurtulabilmek için sayısız çözümler bulun¬ 
muştur. Üstelik dünyadaki hiçbir kanun, düzen, yasa tüm kötülüğü 
gözönüne alamaz. Hatta birçok kötülük beşeri yasalarda suç bile sa- 
yılmamaktadır. Oysa bu tür kötülükler, suç sayılan kötülüklerden 
daha tehlikelidir. Buna karşı dindeki ahlâk yasası, insanın görmedi¬ 
ği halde Allah'dan korkması ve Allah korkusu nedeniyle kötülükler¬ 
den sakınması temeli üzerine kuruludur. Kişi, Allah tarafından sü¬ 
rekli gözetlendiğinin ve O nun cezalandırmasından hiçbir surette 



Cüz : 29 TEFHİMU'L KURAN 421 

kaçamayacağının bilincinde olarak kötülükten sakınmak dır. Böyle- 
ce Allah, insana hayır ve şerrin evrensel boyutlarını (ölçütünü) ver¬ 
miş olmaktadır. İnsan bu bilinçle kötülükten sakınır ve iyilik yap¬ 
maya yönelir: zira bu davranış dinen makbuldür. Bunun dışmda bir 
kimse kötülükten sakınsa ve zahiren hayırlı bir iş yapsa dahi, bu¬ 
nun ahlâki bakımdan hiçbir kıymeti olmadığı gibi, o kimse hiçbir 
mükafata hak da kazanamaz. Bu amel, tıpkı kum üzerine yapılmış 
bir binanın örneğine benzer! 

19. Kişinin görmediği halde Allah’tan korkması, iki sonuca yol 
açar: Birincisi; Allah, kalbinde kendisine karşı bir isyan taşımaksı¬ 
zın, beşeri zaafı dolayısıyla günah işleyen kimseyi affeder. İkincisi: 
Bu inancı dolayısıyla salih amel işleyen bir kimse, ahirette büyük bir 
mükafata hak kazanır. 

20. Bu hitap, tüm insanlaradır. Müminlere, bu dünyada yaşadık - 
lan sürece. Allah'ın kendi gizli-açık tüm davranış, niyet ve düşünce¬ 
lerinden haberdar olduğunu bir an bile akıllanndan çıkarmamalan 
gerektiği hatırlatılıyor. Kafirlere ise. bu dünyada Allah tan korkma¬ 
dan yaşadıkları hatırlatılarak en küçük bir hareketlerinin bile Al¬ 
lah'tan saklı olmadığı bildirilmiştir. 

21. "Yaratan bilmez mi?"; Bu cümle "Allah yarattığını bilmez mi?" 
şeklinde de anlaşılabilir. Yani ” j* " ifadesi "yaratan" anlamında 
da. "yarattığım" anlamında da anlaşılabilir. Fakat her iki şekilde de 
sonuç birdir. Halik olan Allah nasıl olur da yarattığı mahluku bile¬ 
mez? Belki mahluk yaratıcısından habersiz olabilir, ama kesinlikle 
Yaralan ondan habersiz olamaz. Öyle ki onun her zerresini dahi bi¬ 
lir. "O Allah ki, sizlerin damarlarında dolaşan hücreciklerden bile 
haberdardır. Çünkü sizler her nefesinizi O nun izniyle alıyorsunuz. 
Bedeninizdeki her uzuv yine O nun koyduğu kurallara göre işlemek¬ 
tedir. Dolayısıyla sizlerin hiçbir şeyi O ndan gizli kalamaz.” 

22. "Latif"; hissedilemeyen ve gizli olan hakikatleri dahi bilen. 
23. Yani, bu yeryüzü size kendiliğinden tabi olmamış, bilakis onu 

size Allah tâbi kılmışür. Yediğiniz rızık da kendiliğinden meydana 
gelmemiştir. Allah arzı ve rızkınızı, hikmet ve kudretiyle sizlerin ya¬ 
şayabilmenize müsait bir şekilde yaratmıştır. Yeryüzünü öyle bir şe¬ 
kilde yarattı ki. sizler üzerinde rahatça yaşıyorsunuz. Aynca bu yer¬ 
yüzü. sizlerin isüfadesine sunulmuş mükellef bir sofradır. Şayet 
gaflete dalmadan biraz düşünecek olursanız, yeryüzünün bu hale 
getirilmesinde ve rızkınız için onun sayısız nimetlerle donatılmasın¬ 
da ne kadar büyük hikmetler olduğunu açıkça ânlarsınız. (İzah için 
bkz. Nemi an: 73-74-81. Yasin an: 29-32, Mümin an: 98-91. Zuhruf 
an: 7. Casiye an: 7. Kaf an: 18) 

24. Yani, "Bu yeryüzünde, Allah'ın nimet ve nzıklanndan yararla¬ 
nıyorsunuz ama unutmayın ki bir gün Allah’ın huzuruna çıkacaksı¬ 
nız. 
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16 Gökte olanın20 sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bak¬ 

mışsınız ki, o (yeryüzü) sallanıp-çalkalanmaktadır. 

17 Yoksa gökte olanın üzerinize 'taş yağdıran (fırtınalı) bir rüzgâr26 

göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde benim uyarmam na¬ 

sılmış bilip-öğreneceksiniz.27 

18 Andolsun, kendilerinden Öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr 

(etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?28 

19 Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları gör¬ 

müyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah'Kan başkası (boşlukta) tutmu¬ 

yor.29 Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.30 

20 Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş?3) Şu sizin ordu¬ 

nuz mu? Kâfirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler. 

AÇIKLAMA 

25. Bu ifade. Allah'ın gökyüzünde oturduğu anlamına gelemez. 
Bu ifade, insan Allah'ı düşünürken gökyüzüne baktığı için kullanıl¬ 
mıştır. Nitekim dua edilirken eller havaya doğru kaldırılır. Veyahut 
kişi, bir musibete uğradığında, tüni ümit ve dayanaklarım yitirdiğim¬ 

de Allaha yalvarır ve "bu musibet yukarıdan geldi" diye söylenir. İs¬ 
tisnaî olaylar için, "gökten indi" denir. Yine Allah'ın indirdiği kitapla¬ 
ra "Semavi kitaplar" diyoruz. 

Ebu Davud'un Ebu Hüreyre'den naklettiğine göre, bir şahıs zenci 
bir cariye ile Hz. Peygamberin huzuruna gelir ve mümin bir köle 
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azad etmesi gerektiğini söyleyerek, yanındaki cariyeyi azad edip ede¬ 
meyeceğini sorar. Hz. Peygamber cariyeye, "Allah nerededir?" diye 
sorar ve o da parmağı ile gök yüzünü işaret eder. Sonra Hz. Peygam¬ 
ber "Ben kimim" diye sorunca, kadın parmağı ile önce Rasulüllah'a, 
sonra semaya işaret eder. Yani böyle yapmakla o "sen Allah'ın Rasu 

lüsün" demek ister. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) "Evet, azad 
edebilirsin, bu müminedir" buyurmuştur. (Benzeri bir hadis, Mu- 
vatta, Müslim, Nesei'de de kayıtlıdır.) Hz. Havle binti Salebe hakkın¬ 

da, bir defasında Hz. Ömer, "Bu kadının şikayeti 7 semada işitilmiş- 
tir" der. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Mücadele an: 2) Tüm bu anlatılandan 
İnsanın ne zaman Allah'ı düşünürse fıtraten yere değil, göğe baktığı 

anlaşılmaktadır, insanın yapısındaki bu hakikat dolayısıyla, ayette 
Allah hakkında "men fis'semai" denilmiştir. Elbette Kur an ın burada 
Allah'ın gökyüzünde mukim olduğu gibi bir düşünceyi ifade etmedi¬ 
ği ortadadır. Zira Mülk Suresi nin başında "O yedi göğü birbiri üzere 
tabaka tabaka yarattı" ve Bakara Suresi nde de "Nereye dönerseniz 
dönün, Allah oradadır" buyurulmuşken, böyle bir istifham nasıl söz- 
konusu olabilir? 

26. Bu ayetle zihinlere yerleştirilemk istenen husus, şudur: "Yer¬ 
yüzünde beka ve selametiniz Allah'ın lütfuna bağlıdır. Çünkü sizler 

dünyada kendi gücünüzle yaşamıyorsunuz. Hayatınızın her saniye¬ 
si Allah'ın elindedir ve O sizi yaşatmaktadır. Şayet O dilerse, bir işa¬ 
retiyle zelzele getirir ve yeryüzü sizin için bir anne kucağı iken, kabri¬ 

niz oluverir. Yine eğer tufan koparacak olursa, oturduğunuz yerler 
mahvolur." 

27. Yani Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla müşriklere, 

içinde bulundukları küfür ve şirkten vazgeçmedikleri ve tevhid da¬ 
vetine karşı koymaya devam ettikleri takdirde Allah'ın kendilerine 
azab göndereceği bildirilmiştir 

28. Bu, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladıkları için 
Allah'ın azabına maruz kalan topluluklara işarettir. 

29. Yani uçan her kuşu, havada tutan Allah'tır. Kuşlan uçacak şe¬ 

kilde yaratan ve onlara uçma yeteneği veren de O'dur. Tabiat kanun¬ 

larını onların havada durabilecekleri biçimde düzenlemiştir. Allah 
bu düzeni bozacak olsa, onlar hemen yere düşerler. 

30. Yani sadece kuşlar değil, kainattaki herşey Allah'ın kontrolü 
altındadır ve herşeyin sebebini O yaratmıştır. Mahlukatm ihtiyaçîa- 
nnın karşılanması için gerekli şeyleri de yaratan Allah'tır. 

31. Bu ayet iki şekilde de tercüme edilebilir. Birincisi, "Rahman a 
karşı, size hangi ordu yardım edebilir?". Birinci tercüme sonraki 
cümle ile münasip düşerken, ikinci tercüme de önceki cümle ile mü¬ 
nasip düşmektedir. 
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21 Eğer O, rızkını tutup-kesecek olsa, sizin rızkınızı verecek olan 

kimmiş? Hayır; onlar, bir azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedir¬ 

ler. 

22 Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen32 mi daha çok hidayete 

erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı? 

23 De ki: "Sizi inşa edip-yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren 

O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?"33 

24 De ki: "Sizi yeryüzünde üretip-türeten O'dur. Siz O’na toplanıp 

götürüleceksiniz."34 

25 Derler ki: "Eğer siz doğru sözlüler iseniz, şu tehdit (ettiğiniz azab) 

ne zamanmış?"35 

26 De ki: "(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah'ın katindadır. Ben ancak 

apaçık olan bir uyancı-korkutucuyum."36 

AÇIKLAMA 

32. Yani, "Sîzler hayvanlar gibi, bir yola sevkedilmiş gitmektesi- 
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niiz." 

33. Allah, sîzleri hayvan olarak değil, insan olarak yaratmıştır, do¬ 

layısıyla sizler yanlış yol doğru yol nedir, hiç düşünmeden her sapık 

yolu takip etmekle görevlendirilmediniz. Allah size duyma yeteneği¬ 

ni (sem ), doğru yolu anlatan kimseleri duyabilmeniz ve doğru yolda 

yürümeye karar verebilmeniz için vermiştir. Yine size görme yetene¬ 

ğini (ebsâr) kainattaki, Allah ın birliğine işaret eden her türlü teza¬ 

hüratı görerek, ardında bir yaratıcının olduğunu anlayın diye ver¬ 
miştir. Size anlama yeteneğini (efide), bu yeteneği kullanıp doğru ve 

yanlışı ayırabilesiniz diye ihsan etmiştir. Ancak, Allah sizlere bu ilm, 

akıl, görme, duyma nimetlerini Hakkı bilmeniz için lütfetmiş olması¬ 

na rağmen, sizler onlan her işte kullanıyor ama hakkı öğrenmede 

kullanmayarak, nankörlük yapıyorsunuz, (izah için bkz. Nahl an: 

72-73, Müminun an: 75-76, Secde an: 17-18, Ahkaf an: 31) 

34. Yani, "ölümden sonra tekrar dirildiğinizde, bulunduğunuz 

yerlerden alınarak, Allah'ın huzuruna getirileceksiniz." 

35. Müşrikler, "Kıyamet ne zaman gelecek?" sorusunu, gerçekten 

onun vaktini öğrenmek için sormuyorlardı. Yani yıl, ay, gün ve saati¬ 

ni öğrenmek suretiyle hazırlık yapmayı düşünmüyorlardı. Gerçekte 

onlar Kıyametin gelişini imkansız sanıyorlardı. Dolayısıyla bu tür 

sorulan. "Kıyamet ve diriliş (ba s) diye bir hikaye anlatıyorsun. Güya 

bu hikaye gerçekleşecekmiş. Ancak bunu bize gösterirsen, sana ina¬ 

nırız" diyorlardı. Şurası iyice anlaşılmalıdır ki, şayet bir kimse kıya¬ 

met hakkında ikna olabilecek bir kapasitede ise. Kur an da verilen 

birçok akli delille, rahatlıkla ikna olması gerekir. Buna rağmen bir 

kimsenin kıyametin vaktini sorması, o kimsenin cehaletini ortaya 

kor, zira farzedelim ki tarih ve saat bildirilmiş olsun, o zaman da bu 

kimse "Ben ancak gördükten sonra inanırım" diyecektir, (izah için 

bkz. Lokman an: 63, Ahzab an: 116, Sebe an: 5, 48, Yasin an: 45) 

36. Yani, "Kıyametin muhakkak geleceğini biliyorum ve sizlere sa¬ 

dece ondan haber veriyorum. Onun ne zaman geleceğini bildiren bil¬ 

gi Allah katindadır. Ben sadece sizi haberdar ediyorum, onun ne za¬ 

man vuku bulacağı beni ilgilendirmez." Bu meseleyi şu örnekle açık¬ 

layabiliriz. Kimin, ne zaman öleceğini Allah'tan başka hiç kimse bile¬ 

mez. Fakat herkesin birgün mutlaka öleceği kesindir. Şimdi biz bu 

bilgiye dayanarak, bir dostumuza ölmeden önce işlerini yoluna koy¬ 

masını pekala tavsiye edebiliriz. Bizim bu uyarıyı yapabilmemiz için, 

dostumuzun ne zaman öleceğini bilmemiz gerekmez. 
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27 Nihayet onu pek yakında gördüklerinde, o küfretmekte olanla¬ 

rın37 yüzleri kötüleşip-karardı. Ve: "İşte bu, sizin (gerçekleşmeyecek di¬ 
ye) öne sürüp durduğunuz şeydir" denildi. 

28 De ki: "Haber verir misiniz; eğer Allah, beni ve benimle birlikte 

olanları yıkıma uğratır ya da bizi esirgerse, (peki) bu durumda kâfirleri 
acıklı bir azabtan kurtaracak olan kimdir?"38 

29 De ki: "O (Allah) Rahman olan (bizi esirgeyip koruyan)dır; biz 

O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik.39 Artık siz kimin açıkça bir şaş¬ 
kınlık (ve sapıklık) içinde olduğunu pek yakında bilip-öğreneceksi- 
niz." 

30 De ki: "Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olur¬ 
sa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?40 

AÇIKLAMA 

37. Yani onların hali, asılmak üzere sehpaya giden bir suçlu gibi 
olacak. 

38. Hz. Peygamberin (s.a) daveti sonucunda, Mekke'de Kureyş'ten 
hemen hemen her aileden bir kişi Müslüman olmuştu. Bu yüzden 
onlar da Hz. Peygamber e beddua etmeye başlamışlar ve hatta sihre, 
kahinliğe müracat etmişlerdir. Bunun üzerine onlara, "Ben ölsem de 
ölmesem de sizler için değişen hiçbir şey olmayacak ki? Sizler Al¬ 
lah'ın azabından nasıl kurtulacaksanız, onu bir düşünün!" denilme¬ 
si emredilmiştir. 

39. Yani, biz Allah'a inanıyor, sizler inkar ediyorsunuz, biz O'na 
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dayanıyor, sizler ise, kendi grup, imkan ve ilahlarınıza güveniyorsu¬ 
nuz. Bu yüzden Allah'ın rahmetine sadece biz layık olacağız, siz de- 
ğil!... 

40. Yani, “Şayet su yerin dibine çekilse, onu size tekrar geri getire¬ 
bilecek Allah'tan başka bir güç var mıdır? Eğer hiç kimsenin buna 
gücü yetmiyorsa, onlar nasıl olur da mabud kabul edilebilirler? 

Dalâlette olanm, tek olan Allah'a iman edenler mi, yoksa O'na ortak 
koşanlar mı olduğunu bir düşünün!..." 

MÜLK SURESİNİN SONU 
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68 
• 

KALEM SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını El-Kalem veya En-Nun kelimelerinin geçtiği bi 
rinci ayetten almıştır. 

Nüzul Zamanı: Bu sure, Mekke devrinin başlarında nazil olan su¬ 

relerdendir. Muhtedavadan bu surenin, Mekke’de Allah Rasulü'ne 
karşı çıkışların şiddetlendiği bir zamanda nazil olduğu anlaşılmak¬ 
tadır. 

Konu: Bu surede üç konu ele alınmaktadır. Muhaliflerin ileri sür¬ 
dükleri itirazlara cevap; onları ikaz edip tavsiyede bulunmak; ve Al¬ 
lah Rasulü'ne (s.a) sabnn ve istikametin telkin edilmesi. 

Surenin bidayetinde görülüyor ki; her ne kadar sen (Allah'ın Ra- 
sulü) onlara bu Kitabı takdim etmekteysen ve en güzel ahlaka sahip¬ 
sen de onlar gene sana deh ve mecnun demektedirler. Aslında sırf bu 

iki keyfiyet yani Kur an ve senin örnek ahlâkın onlann ithamlarını 
çürütmeye yeter. Yakında kimin deli olduğuna şahit olacaklar. Sen, 
bunların tazyiklerine karşı hiçbir tavizde bulunma. Zaten onlann 

kastı da senden tavizler kopararak seni uzlaşmaya razı etmektir. 

Daha sonra, insanlan göstermek için o zaman Mekke'de herkesçe 
bilinen bazı simalann, adları zikredilmeden, ahlaki portreleri çizil¬ 
mektedir. Bu sayede insanlar Hz. Muhammed'in (s.a) yüksek ve te¬ 
miz karakteriyle bunlannkini mukayese ederek karşı çıkanların ka¬ 
rakter ve tavırlannın ne kadar çirkin olduğunu göreceklerdir. 

Bundan sonra, onyedinci ayetten otuz üçüncü ayete kadar olan 
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bölümde Allah Teâlâ'ya karşı nankörlük yaptıklarında içlerinden bi ¬ 
ri ikaz etmiş olmasına rağmen ona kulak vermediklerinden sonunda 
Allah Teâlâ'nın onlan bu nimetten mahrum bıraktığı ve bilahare ger¬ 

çeğin farkına vardıkları bahçe sahiplerinin öyküsü anlatılmaktadır. 
Bu misal ile Mekkelilere, tıpkı yukarıdaki bahçe sahiplerinin, salih 
bir kul tarafından ikaz edilmesi gibi Hz. Muhammed'in (s.a) gönderi¬ 
lişinin de bir ikaz ve imtihan olduğu uyarısı yapılmaktadır. "Eğer Al¬ 

lah'ın Rasulü'ne kulak vermezseniz bu dünyada muhtelif sıkıntı ve 
mahrumiyetlere müptela kılınacağınız gibi öte tarafta da şüphesiz 
çok daha büyük azaba müstehak olacaksanız." denilmektedir. 

Daha sonraki 34 ila 47. ayetler arasında müteakiben kafirlere hi¬ 
tap edilmektedir. Bazen doğrudan doğruya bunlarla muhatap olu¬ 

nurken. bazı yerlerde de Allah Rasulü'ne hitap edilmiş ama dolaylı 
olarak onlar ikaz edilmişlerdir, özetle denilmek istenen şudur: Öbür 
dünyanın güzellikleri ve iyilikleri şüphesiz Allah'tan korkarak yaşa¬ 

yanlar içindir. Allah indinde, O na itaat eden kulların suçlu sayılaca¬ 
ğı apaçık mantıksızlıktır. 

Kafirlerin. Allah'ın onların iddia ettikleri gibi davranacağı hayalle¬ 
ri tamamen saçmadır. Buna hiç bir delilleri yoktur. Bu dünyada bazı 
insanlardan Allah Teâlâ'nın önünde secdeye kapanmaları istendi¬ 
ğinde inkar etmişlerdir ama kıyamet günü farkına vanp secde etmek 
istediklerinde bu sefer secde edemeyecekler ve zelil olacaklardır. 
Kur an ı yalanlayanlar Allah'ın azabından kurtulamaz. Bu dünyada 
onlara verilen mühlet kendilerini aldatmaktadır. Bu yalanlamaları 
na rağmen azap olunmayacaklarını ve azap gelmediğinde de doğru 
yolda olduklarını zannediyorlardı. Halbuki helake doğru sürüklen¬ 
diklerinden habersizdiler. Ellerinde. Allah Rasulü'ne karşı direnme¬ 
leri için hiçbir ma kul sebepleri yoktur. Çünkü O, hiçbir menfaat ve 
karşılık gözetmeyen bir habercidir. Bunda hiçbir şahsî menfaati 
yoktur. Aynca O nun Allah'ın Rasulü olmadığım ve getirdiği şeyin ise 
asılsız bir yalan olduğunu da ileri sürecek bir bilgileri yoktur bunla¬ 
rın. Bölümün sonunda Allah Rasulü'ne, Allah'ın emri kesinleşince¬ 

ye kadar "İslâmî tebliğ" yolundaki zorluklara göğüs gererek sabır 
göstermesi. Yunus (a.s) gibi sabırsızlık ederek onun düştüğü belala¬ 
ra düşmemesi bildirilmektedir. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.1 

2 Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin.2 

AÇIKLAMA 

1. Müfessirlerin İmamı Mücahid; Kalem'den murad kendisiyle ez- 

Zikr (Kur an) yazılan kalemdir. Bundan da yazılmakta olan şeyin 

(yesturun) Kur an olduğu anlaşılmaktadır. 

2. Burada yemin Kalem ve Kitap üzerinedir. Yani bu Kur an Vahiy 

katibinin elleriyle işlenmektedir. Bu husus Allah Rasulu nün deli ol¬ 

madığının açık bir hüccetidir. Rasulüllah (a.s) Peygamberlik dava¬ 

sından önce Mekkeliler tarafından yörenin en iyi ve en faziletli insanı 

olarak kabul edilmekte ve herkesçe O nun dürüstlüğüne ve feraseti¬ 

ne güven duyulmaktaydı. Ama Kur an vahyolunmaya başlayınca 

aynı insanlar O na deli, mecnun demeye başladılar. Şu anlaşılıyor 

ki, aslında buna sebep Kur an dır. İşte bu yüzden Kur an ın bu gibi 

iddialar için yeterli bir reddiye olduğu buyurulmaktadır. Yüce, açık 

ve beliğ kelamın içerdiği konular da aynı yüksek meziyete sahiptir. 

Bu Kur an, Rasulüllah'a Allah'ın bir lütfudur, kafirlerin iddia ettikle¬ 

ri gibi bir delilik sebebi değildir. Burada dikkate değer bir husus da 

şudur; hitap Allah Rasulü’ne olmakla beraber aslında kafirlerin it¬ 

hamlarına cevaplar verilmektedir. Yani, bu ayet Peygambere, O nun 

deli olmadığına kendisini ikna etmek üzere gönderildiği zannedilme¬ 

sin. Zaten Rasulüllah'ın böyle bir şüphesi yoktur ki bunu izale et¬ 

mek için ayet nazil olsun. Asıl gaye kafirlere. Kuran yüzünden Allah 

Rasulü ne mecnun dediklerini ve bu iftiraya en açık kati cevabın 

Kur an ın bizatihi kendisi olduğunu anlatmaktır. (Bkz. et-Tur, dip 
not: 22) 
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3 Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır.3 

4 Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.4 

5 Artık yakında göreceksin ve onlar da görmüş olacaklar. 

6 Sizden hanginiz 'fitneye tutulup-çıldırdığını/ 

7 Elbette senin Rabbin, kimin kendi yolundan şaşınp-saptığını daha 

iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. 

8 Şu halde yalanlayanlara itaat etme. 

9 Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uzlaşmanı arzu ettiler; o 

zaman onlar da sana yaranıp-uzlaşacaklardı.0 

AÇIKLAMA 

3. Yani, insanları hidayete getirmek için çabalaman ve bu yüzden 
bir sürü eziyet ve cefalara uğramana rağmen, bu vazifeyi yerine ge¬ 
tirmen senin için bir ecirdir. Bunun karşılığında sana sayısız ve son¬ 

suz mükafatlar vardır. 
4. Bu cümlede iki anlam vardır. Birincisi; insanları hidayete götü¬ 

rebilmek için katlandığı bütün bu eziyetler yüksek bir ahlâk üzere 
olduğundandır. Aksi takirde. zayıf ahlaklı olan bir insan bunlara ta¬ 
hammül edemez. İkincisi; Kur an ın yanında sırf senin bu yüksek ve 

temiz ahlakın, kafirlerin sana delilik ithamlarında bulunmalarına 
karşı açık bir delilidir. Onların bu ithamları tamamen mesnetsiz bir 
yalandır, çünkü yüksek ahlak ve delilik bir arada bulunamaz. Deli, 
aklî dengesini kaybetmiş kimsedir, öte yandan, bir kimsede bulu¬ 
nan yüksek ahlak, o kişinin sağlam bir akıl ve fıtrata sahip olduğu¬ 
nun ve zihni dengesinin gayet yerinde olduğunun delilidir. Rasulül- 
lah’ın ahlaki meziyetlerinin Mekkeliler tarafından çok iyi bilindiği 
malum. Aslında buna işaret etmek yeter. Mekke'de bulunan her akıl 
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sahibi insan Peygamber (s.a) gibi yüksek ahlak sahibi bir kimseye 
mecnun demenin ne kadar hayasızlık okluğunu düşünmek zorunda 
kalacaktır. Bu beyhude ithamlar en sonunda Peygamber e (s.a) değil 

bilakis kendilerine zarar verecektir. Muhalefetlerinin şiddetinden 
muhakemelerini kaybederek Hz. Muhammed (s.a) gibi bir insanı öy¬ 
le şeyle itham ediyorlardı ki bunu hiç bir akıl sahibi düşünemezdi bi¬ 

le. Enteresandır, bu gün de kendini araştırmacı ve ilim adamı sanan 

bazı kimseler Peygamber (s.a) için saralı ve cinli ithamında bulun¬ 
maktalar. Kur’an-ı Kerim dünyada her yerde kolayca elde edilebilir, 
öte yandan Rasulüllah'ın sireti, hayati da en ince ayrıntısına kadar 
yazılı olarak her yerde mevcuttur. Herkes inceleyebilir. Kur an gibi 

emsali olmayan bir kitabı getiren ve yüksek ahlaka sahip olan Hz. 
Muhammed i akıl hastalığı ile itham eden kişi ancak O na muhalefe¬ 
tinin şiddetinden yapar bunu. Aklını ve muhakeme gücünü kaybet¬ 
miş bir insan O na karşı bu tür iddialarda bulunabilir. 

Allah Rasulü'nün ahlakını en güzel şekilde Hz. Aişe'nin şu sözü 
tarif etmektedir. "Onun ahlakı Kur an idi” Ahmed, Müslim, Ebu Da- 
vud. Nesei, lbn Mace, Darimî ve îbn Cerir lafeen çok az farklılıklarla 
bunu rivayet etmekteler. Bunun anlamı şudur: Rasulullah (s.a) yal¬ 
nızca Kur anı talimatları insanlığa tebliğ etmekle kalmamış, o tali¬ 
matları kendi zatında da tatbik ederek buna örnek olmuştur. Eğer 

Kur an bir şeyin yapılması için emir vermişse onu ilk önce kendi nef¬ 
sinde uygulamış ve eğer bir şeyden menetmişse gene en fazla kendisi 
o şeyden sakmmıştır. Kuranın fazilet olarak saydığı sıfatlarla mut- 
tasıf, kötü saydığı sıfatlardan da kendini uzak tutan idi. Başka bir ri¬ 
vayette gene, Hz. Aişe şöyle anlatıyor: "O hiçbir zaman kendi hizme- 
ünde bulunan birisini dövmemiş, hiçbir zaman bir kadına el kaldır¬ 

mamıştır. Allah için cihaddan başka hiçbir yerde hiçbir zaman kim¬ 
seye eliyle dahi vurmamıştır. Kendisijçin kimseden intikam alma¬ 
mıştır. Fakat eğer bir kimse Allah'ın koymuş olduğu hudutları aş¬ 

mışsa o zaman sadece Allah'ın nzası için ondan intikam almıştır, İki 
yoldan kolay olanı seçmek onun sünnetiydi. Ne var ki. kolay olan gü¬ 
nah ise müstesna, o zaman ondan en uzak kalan O olurdu." (Müs- 
ned-i Ahmed) Hz. Enes (r.a) diyor ki: "Ben Allah Rasulü'nün on sene 
kadar hizmetinde bulundum. Hiçbir zaman öf dememiş, hiçbir za¬ 
man bana bunu niye yaptın, bunu niye yapmadın dememiştir." (Bu¬ 
har! ve Müslim). 

5. Yani, onlar senden İslâm'ı tebliğde biraz gevşeklik göstermeni 
isterler. Karşılığında da sana karşı muhalefetlerini hafifletecekler. 
Onların sapıklıklarına uyarak kendi dininden taviz verirsen onlar da 
seninle uzlaşacaklar. 
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10 Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edipduran, aşağılık,6 

11 Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik 
içinde söz ve haber taşıyan). 

12 Hayrı engelleyip sürdüren,7 saldırgan, olabildiğince günahkâr, 
13 Zorba-saygısız,8 sonra da kulağı kesik,9 
14 Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye,10 
15 Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: "(Bunlar) Eskilerin uy¬ 

durma masallarıdır" diyen. 

16 Yakında biz onun hortumu (burnu) üzerine damga vuracağız.11 
17 Gerçek şu ki, biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara 

da bela verdik. 12Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye haber ver¬ 
meden) onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine dair and içmişlerdi. 

18 (Bu konuda) Hiç bir istisna da yapmıyorlardı.13 

19 Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp-gelen bir 
bela onun üstünü sarıp-kuşatıverdi. 

AÇIKLAMA 

6. Metinde, "mehîri' kelimesi geçmektedir. Kelime hakir, zelil ve al¬ 
çak insanlar için kullanılmaktadır. Burada ise her sözün sonunda 

çokça yemin eden insanlar için kullanılmaktadır. Bu kimse, herke¬ 
sin onu yalancı bildiğini ve yemin etmeden kendisine kimsenin inan¬ 

mayacağım zanneder. Bu yüzden bu kişi hem kendi nazarında zelil- 
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t 

dir ve hem de toplum içerisinde değer verilmeyen bir yaratıktır. 

7. Ayette "Mennain-lil-hayr" deniliyor. Hayr: Arap dilinde hem mal 
için ve hem de iyilik için kullanılır. Burada mal için kullanıldığını 
farz edersek o zaman bunun manası şöyle olur: "O çok cimri bir in¬ 

sandır, zerre kadar kimseye bir hayırda bulunmaz." Eğer iyilik anla¬ 
mında kullanıldığım düşünürsek o zaman "Her iyi işe karşı çıkar ve 
diğer insanların Islâm’a girmelerini önlemek için tüm çabasını sarfe- 
der" anlamına gelir. 

8. Ayette, "Utullin" geçmektedir. Arapça'da bu kelime çok sıhhatli 
ve fazla yemek yiyen insan için kullanılır. Aynı zamanda kötü ahlaklı 
ve kavgacı insanlar için de kullanılır. 

9. Metinde geçen "Zenim" kelimesi, Arap dilinde zina mahsulü ço¬ 

cuk için kullanılmaktadır. Yani bir kimse, bir ailenin ferdi değilken o 
aileden sayılmakta. Said ibn Cübeyr ve Şahi bu kelimenin kötü şöh¬ 
ret sahibi insanlar için de kullanıldığını söylemekteler. 

Bu ayette özel olarak hangi şahsın kastedildiği müfessirler ara¬ 
sında ihtilaflıdır. Bazıları bunun Velid bin Muğiyre olduğunu, bazı¬ 
ları ise Esved bin Abd-i Yagus olduğunu söylüyorlar. Bu sıfatların 
Ahnes bin Şureyk'e ait olduğunu söyleyenler de vardır, öte yandan, 
bunun başka şahıslar olduğunu söyleyenler de vardır. Kur an ı Ke¬ 
rim'de bu kişinin isim anılmadan zikredilmesinden anlıyoruz ki bu 
şahıs Mekke'de bu özellikleriyle çok meşhur birisiydi ki ismini an¬ 
maya gerek görülmemiştir. Bu özellikler söylenince herkes bundan 
kimin kastedildiğini hemen anlamaktaydı. 

10. Bu cümle, daha öncesiyle de daha sonrasıyla da bağlantılı ola¬ 
bilir. Eğer öncesiyle irtibatlı olarak düşünecek olursak anlamı şöyle 

olun "Mal ve evlâdı çokça diye ona aldırış etme". Eğer sonrasıyla irti¬ 
batlı halde düşünürsek o zaman da anlamı: "Mal ve evlâdı fazla oldu¬ 
ğundan dolayı kibirlidir. Bu yüzden ayetlerimiz ona okunduğunda 

Bu eskilerin masallarıdır’ der" şeklinde olur. 

11. (Kibirden dolayı) burnu çok yukarıda olduğundan onu bur¬ 
nundan damgalayacağız. Böylece zelil hale getireceğiz, hem dünya¬ 
da hem de ahirette vereceğimiz bu zilletten hiç bir zaman kurtula¬ 

mayacak. 

12. Burada bir an için el-Kehf Suresinin 32 ile 44. ayetlerini göz 
önünde tutalım. Orada ibret olarak bağ sahibi olan iki kişinin misali 
anlatılmaktaydı. 

13. Yani, kendi kudret ve güçlerine o kadar güveniyorlardı ki, "Al¬ 

lah’ın izniyle" demeden, "kendi bağlarımızın meyvelerini toplayaca¬ 
ğız" diye kesinlikle yemin ediyorlardı. 
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20 Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi. 

21 Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler. 

22 "Eğer ürününüzü devirecekseniz erkence kalkm-çıkın."14 

23 Derken, aralarında fısıldaşarak çıkıp-gittilen 

24 "Bugün sakın oraya hiç bir yoksul girip de karşınıza çıkmasın." 

25 (Yoksullan) Engellemeğe güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gitti¬ 
ler. 15 

26 Ama onu görünce: "Muhakkak biz (gideceğimiz yeri) şaşırmış" de¬ 

diler. 

27 "Hayır, biz (her şeyden ve bütün servetimizden) yoksun bırakıl¬ 

dık."16 

28 (İçlerinde) Mutedil olan biri dedi ki: "Ben size dememiş miydim? 

(Allah'ı) Teşbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi?"17 

29 Dediler ki: "Rabbimiz, seni teşbih eder-yüceltiriz; gerçekten bizler 
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zalim olanlarmışız/' 

30 Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamağa başladılar:18 
31 "Yazıklar bize, gerçekten bizler azgınmışız" dediler. 
32 "Belki Rabbimiz, onun yerine ondan daha hayırlısını verir; şüphe¬ 

siz biz, yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz." 
33 İşte azab böyled ir. Ahiret azabı ise, muhakkak çok daha büyüktür; 

onlar bir bilseler. 

34 Şüphe yok,19 muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle dona¬ 
tılmış cennetler vardır. 

AÇIKLAMA 

14. Ayette "Hars”: Tarla kelimesinin geçmesi, bahçelerin içerisinde 

tarlaların bulunduğunu belirtmek için olabilir. 

15. Buradaki ’TIard” kelimesi Arapça'da, önlemek, durdurmak an¬ 

lamında kullanılmaktadır. Aynca niyet etmek, karar vermek ve sü¬ 

rat anlamına gelmektedir. Bu yüzden ayeti tercüme ederken bu üç 

anlamı da göz önünde bulundurdum. 

lö.Yani, onlar kendi bahçelerini bu halde görünce “herhalde biz 

yolumuzu şaşırdık ve yanlış bir yere geldik ” dediler. Biraz düşün¬ 

dükten sonra bunun gerçekten kendi bahçeleri olduğunu anlayarak 

hayıflanmaya başladılar. 

17. Yani, ertesi gün bahçeden meyveleri toplayacaklarına yemin 

ettikleri zaman onlara birisi “Allah'ı unutmayın, inşaallah (Allah izin 

verirse) niye demiyorsunuz?” demişti. Onlarsa buna hiç aldırış et¬ 

memişlerdi. Aynca miskinlere, fakirlere hiçbirşey vermemeyi karar- 

laştırdıklannda yine aynı kişi onlan "Allah'ı unutmayın ve bu çirkin 

niyetinizden vazgeçin" diye uyarmıştı. Fakat onlar yine kulak asma¬ 

mışlar ve kendi fikirlerinde ısrar etmişlerdi. 

18. Yani, her biri bir diğerini itham etmeye, suçu birbirine atmaya 

başladılar. "Sen bana Allah'ımı unutturarak bu kötü yola düşmeme 

sebep oldun" diyerek birbirlerini suçladılar. 

19. Mekke'nin ileri gelenleri Müslümanlara, "Allah dünyada bu ni¬ 

metleri bize vermiş" diyerek bunun kendilerinin Allah'ın makbul bi¬ 

rer kullan olduklannın alameti olduğunu, "sizin bu kötü durumu¬ 

nuz ise sizin, Allah'ın gazap ettiği kişiler olduğunuzun delilidir. Do¬ 

layısıyla eğer öbür dünya varsa, ki siz var diyorsunuz, orada da yine 

biz refah içerisinde, siz ise azab içerisinde olacaksınız." demekteydi¬ 

ler. Bu ayetler bu sözlere cevaptır. 
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35 Öyleyse, Müslümanları suçlu-günahkâr olanlar gibi (eşit) kılar 
mıyız? 

36 Siz ne oluyor? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz?20 

37 Yoksa sizin (elinizde) ders okumakta olduğunuz bir kitap21 mı 

var? 

38 İçinde, siz neyi seçip-beğenirseniz, mutlaka sizin olacak, diye. 

39 Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir ye¬ 

min mi var ki siz ne hüküm verirseniz o, mutlaka sizin kalacak, diye. 

40 Onlara sor: "Onlardan hanginiz bunun savunuculuğunu yapa¬ 

cak?"22 

41 Yoksa onların ortakları mı var? Şu halde eğer doğru sözlü kimse¬ 

lerse, ortaklanı da getirsinler.23 

42 Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı24 ve onların secdeye çağrıla¬ 

cakları gün, artık güç yetiremezler. 

43 Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük/ kendilerine de zillet sanp- 

kuşatmış. Oysa onlar, (daha önce) sapasağlam iken secdeye davet edilir¬ 

lerdi.25 
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AÇIKLAMA 

20. Allah'ın, itaatkâr kullan ile günahkar, suçlu kullan arasında 
bir tefrik yapmaması mantığa aykındır. Bu alemin yaratıcısı olan Al¬ 
lah’ın. kimin O na itaat edip kötülüklerden kendini sakındırdığını ve 
kimin de O ndan korkmadan suç işlediğini, zulüm yaptığını görme¬ 
yen kör bir hükümdar gibi olduğu nasıl zannedilebilir. Sen ahlak ve 

amel bakımından bir fark gözetmeden ehli imanın yoksul haliyle, 
kendi müreffeh halini nazan itibara alıp Allah'ın bu itaatkar kullan- 

na suçlu gibi davranacağına ve sizin gibi günahkarlara da cenneti 
bağışlayacağına düşünmeden karar veriyorsunuz. 

21. Yani. Allah m gönderdiği kitap. 
22. Burada "Zaîm" kelimesi kullanılmaktadır. Arapça'da bu keli¬ 

me, başkasına kefil olan, zimmetini alan, bir topluluğa sözcülük 
eden kimse anlamlarına gelmekledir. Yani, bunlardan daha ileri gi¬ 
derek onun Allah'tan bir vaad aldığını iddia ediyorsunuz. 

23. Siz kendi kendiniz hakkında hüküm vermektesiniz. Bunların 
hiçbir temeli yoktur. Akıl ve mantığa terstir. Üstelik. Allah'ın gönder¬ 
diği hiçbir kitaptan da bir delil gösteremezsiniz. Hiç biriniz Allah'ın 

böyle bir vaadde bulunduğunu iddia edemez. Öte yandan sizin ma- 
bud kabul ettikleriniz de sizi Cennete sokacaklarına dair bir garanti¬ 
de bulunamıyorlar. O halde bu yanlış fikirleri nereden alıyorsu¬ 
nuz. 

24. " t'-' J- -**&* r* " bacaklann açıldığı, yani işlerin güçleştiği 
zaman Sahabe ve Tabiinden bir cemaat bunun bir deyim olarak kul¬ 
lanıldığını söylemişlerdir. Zor duruma düşen bir kimse için Arap¬ 
ça da "keşfisak" da denilmektedir. Hz. Abdullah bin Abbas bu mana¬ 
da olduğunu rivayet ederek Arap edebiyatından getirdiği bazı delil¬ 
lerle bunu tekid etmektedir. Başka bir görüşe göre ise. İbn Abbas ve 
Rübey bin Enes'ten "Keşfisak"tan muradın "hakikatin üzerinden 
perdenin kalkması" olduğu rivayet edilmiştir. Bu yoruma göre mana 
şöyle olmaktadır: "O gün bütün hakikatler açığa çıkınca herkesin 
yaptığı ortaya çıkacaktır." 

25. Yani. Kıyamet günü kim Allah'a ibadet edenlerdendi ve kim de 
onu inkar edenlerdendi, açıkça ortaya çıkacaktır. Bu iş için herkesin 
Allah’ın önünde secdeye kapanması istenince dünyadayken ibadet 
edenler hemen secde edecekler, oysa dünyadayken inkar edenlerin 
belkemikleri kaskatı kesilerek kiliüenecek ve onlar secdeye gidemi- 
yecekler. zelil ve pişman olarak ayakta kalacaklardır. 
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44 Artık bu sözü yalan sayam sen bana bırak. ^Biz onları, bilmeye¬ 

cekleri bir yönden derece derece (günahla yükletip azaba) yaklaştıraca¬ 
ğız.27 

45 Ben, onlara süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim28 (ceza¬ 
landırmam) sapasağlamdır. 

46 Yoksa sen, onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, onlar, haksız bir 
borçtan dolayı ağır bir yük altında kalmışlar?29 

47 Yoksa gayb (görünmeyenin bilgisi) onların yanında mıdır ki, ken¬ 
dileri yazıp duruyorlar?30 

• 48 Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret31 ve balık sahibi (Yunus) gi¬ 
bi olma;32 hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuş¬ 
tu.33 

49 Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşıp-yetişmeseydi, mutlaka ken¬ 
disi yerilmiş ve çıplak bir durumda (karaya) atılmış olacaktı.34 

50 Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı. 

510 küfretmekte olanlar, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni nere¬ 
deyse gözleriyle yıkıp-devireceklerdi.35 "O, gerçekten bir delidir" diyor¬ 
lar. 

52 Oysa o (Kur'an), alemlere bir zikr (öğüt, hatırlatma, hüküm ve üs¬ 
tün bir şeref)den başka bir şey değildir. 
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AÇIKLAMA 

26. Yani, onlara kulak asmayın, onların işi bize aittir. 
27. Bilmeden bir kimseyi helake sürüklemenin bir şekli de şudur: 

Zalim ve doğruluk düşmanı birine bu dünyada sıhhat, mal, evlat, 
başan gibi bazı nimetler verilir. Böylece kendisinde hiç bir eksiklik 
ve yanılgı olmadığım zannederek hakka karşı düşmanlığa, zulüm ve 
isyana battıkça batar. Bu nimetlerin kendisi için bir bağış değil, bila¬ 
kis felaketine vesile olduğunu farkedemez. 

28. Ayette MKeyd" kelimesi geçmektedir. Bunun anlamı gizli plan 
yapmak demektir. Kendi başına bu anlamıyla kötü bir manaya gel¬ 
mez ama bir kimseye haksız olarak ve ona zarar vermek için yapıldı¬ 
ğında bu kötü bir hareket olur. Yoksa bu kelimenin kötü bir anlamı 
yoktur, özellikle bu plan, ona müstehak olan birisine yapılmışsa. 

29. Burada zahiren muhatap Peygamber (s.a) ise de aslında O nun 
muhalifleri olan asilerdir. Onlara "Allah ın elçisi sizden bir karşılık 
mı istiyor ki bu kadar kızıyorsunuz" denilerek sorulmaktadır. Siz de 
biliyorsunuz ki O nun sizden bir talebi yoktur. Size ne söylüyorsa ve 
ne takdim ediyorsa bu ancak sizin iyiliğiniz içindir. Onu kabul etmek 
istemiyorsanız, kabul etmeyin. O nun tebliği hususunda niye böyle 
çıldırmaktasınız (ayrıntılı bilgi için bkz. Tur an: 31) 

30. Bu ikinci soruda yine zahiren muhatap Allah Rasulü'dür (s.a), 
ama hakikatte söz muhalifleredir. Bundan anlaşılan şudur: Yani, 
siz perdenin arkasını mı gördünüz ki, buna dayanarak göndermiş 
olduğumuz bu Rasul'ün bizim tarafımızdan tayin edilmediğini ve 
O nun size beyan ettiği hakikatlerin yanlış olduğunu ileri sürerek 
şiddetle yalanlamaktasınız. (İzah için bkz. Tur an: 32) 

31. Yani, o vakit Allah nusretlni sana gönderecek ve muhaliflerini 
yenilgiye uğratacaktır. İşte o vakit gelene kadar tebliği uğrunda mu¬ 
sibet ve eziyetlere katlanmaya devam et. 

32. Yani, sabırsızlığı dolayısıyla balığın kamına düşen Yunus (a.s) 
gibi olma. Peygamber e, Allah'ın kesin emri gelene kadar sabretmesi 
söylenilmiş ve Yunus gibi olmaması tenbihlenmiştir. Yunus (a. s) Al¬ 
lah'ın (c.c) emri gelmeden sabırsızlık göstererek bir iş yapmış ve Al¬ 
lah'ın itabına müstehak olmuştur. Bkz. Yunus ayet 98, an: 99, Enbi¬ 
ya ayet 87-88, an: 82-85 Saffet ayet 139-148 an: 78'den 85 e ka¬ 
dar. 

33. Enbiya Suresi nde bu husus tafsilatlı bir şekilde izah edilmiş¬ 
tir. Denizin karanlıklarında, balığın kamında Yunus (a.s) şöyle dua 
etmişti: "Senden başka ilah yoktur, Seni tenzih ederim. Şüphesiz 
ben zalimlerden oldum." Bunun üzerine Allah onun bu feryad ve fi- 
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ganini dinlemiş, onu bu kederli durumdan kurtarmıştır. Bkz. Enbiya 
Suresi 87-88. ayetler. 

34. Bu ayeti, Saffat Suresi 142-146 arasıyla birleştirerek okuyacak 
olursak görürüz ki: Yunus (a.s) yaptığı hata neticesi balığın kamına 
düştüğü zaman Allah’ı teşbih ederek hatasını itiraf etmişti. O zaman 
da balığın karnından çıkarılarak çorak ve çıplak bir yere hasta bir 
halde bırakılmıştı. Artık affolunmuş ve yerilmekten kurtulmuştu. 
Allah Teâlâ lütfuyla, onun meyvesiyle açlık ve susuzluğunu gidere¬ 
ceği ve gölgeleneceği bir bitki yaratmıştı. 

35. "Sanki bakışlarıyla yiyecekler" Mekke kafirleri o kadar kızgın¬ 
dılar ki. Kuran ı işittikleri zaman Peygamberi sanki gözleriyle yiye¬ 
ceklerdi. Onların bu hali Isra Suresi 73. ve 77. ayetler arasında be¬ 
yan edilmektedir. 

KALEM SURESİNİN SONU 
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69 
• 

HAKKA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci kelime bu sureye İsmini vermiştir. 
Nüzul Zamanı: Mekke döneminin başlarında nazil olan sureler¬ 

dendir. 
Muhtevasından, bu surenin Allah Rasulü'ne karşı muhalefetin 

yeni yeni başladığı, ama henüz şiddete baş vurulmadığı sıralarda 
nazil olduğu anlaşılmaktadır. Ahmed'in Müsned'inde Hz. Ömer'den 
şöyle bir rivayet nakledilir: Müslüman olmadan evvel bir gün Hz. 
Muhammed'e (s.a) eziyet ve kötülük etmek niyetiyle evden çıktım. 
Lâkin, O benden önce Mescid-i Harama varmıştı. Ben geldiğimde 
namaz kılmaktaydı, el-Hakka Suresi ni okuyordu. Arkasına dikile¬ 
rek dinlemeye başladım. Bu sureleri duyunca sanki mestoldum. 
Derhal aklıma bu adamın Kureyşlilerin söyledikleri gibi muhakkak 
bir şair olduğu geldi. Ben böyle düşünürken O'nun ağzından şu söz¬ 
ler döküldü. "O muhakkak kerim bir Rasulün sözüdür bir şairin de¬ 
ğil O zaman şair değilse bir kahindir, dedim. Bu sefer mübarek ağız¬ 
larından "... bir kahinin sözü de değildir, siz pek az düşünüyorsu¬ 
nuz. O Alemlerin Rabbinden gönderilmedir ". Bunlan duyunca kal¬ 
bimde derin izler açıldı. İşte Hz. Ömer'in bu sözlerinden de anlaşılı¬ 
yor ki bu sure Hz. Ömer’in İslâm'ı kabulünden önce nazil olmuştur. 
Çünkü bu hadiseden sonra daha bir müddet Hz. Ömer henüz 
Müslüman olmamış ve bir çok hadise mütemadiyen O'nu İslâm'ın 
tesiri altına çekmiştir. Ve en sonunda da kız kardeşinin evinde son 
darbeyi yiyince İslâm’a vasıl olmuştur, (izah için bkz. Meryem Suresi 
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ve El-Vakıa Suresi giriş bölümleri.) 
Konu: Bu surenin birinci bölümünde (ayn işareti) ahiret hakkında 

malumat vardır. İkinci bölümde ise Kur'an-ı Kerim in Allah taralın¬ 

dan gönderildiği ve Peygamber in (s.a) yine Allah tarafından vazife¬ 

lendirilmiş bir hak Rasul olduğu açıklanmaktadır. 
Birinci bölümün başlarında kıyametin bir gün geleceği, ahıretin 

de vaki olacağı hakikatinin mutlaka gerçekleşeceği beyan edilmek¬ 
tedir. Sonra 4. ayetten 12. ayete kadar geçmiş kavimlerden bazıları¬ 

nın ahireti inkâr ettikleri ve sonunda da Allah'ın azabına müstahak 
olduklan anlatılmaktadır. Aynca 17. ayette kıyametin gelişinin tab¬ 
losu çizilmektedir. Daha sonra 18. ayetten 37. ayete kadar asıl söyle¬ 
nilmek istenen maksat yani Allah Teâlâ'nın bu halihazırdaki dünya¬ 

dan sonra insanlara başka bir hayat takdir ettiği vurgulanmaktadır. 
Az sonra da o gün bütün insanların Rabbi huzurunda mahkemede 
hazır bulunacakları söyleniyor. Burada artık hiçbir gizli kapaklı şey 
kalmayacaktır. Herkesin amel defteri elinde olacaktır. Bu dünyada 
bir gün Allah a hesap vereceği korkusuyla yaşayan ve güzel ameller 
işleyenlere ahirette karşılıkları verilecektir. Hesaplarının temiz ol¬ 
duğunu görecekler ve cennette sonu olmayan bir huzura kavuşa¬ 
caklardır. Ama bu dünyadayken Allah'a kulluk hakkını itiraf etme¬ 
yerek kulluk vazifelerini yerine getirmeyenleri ise Allah'ın cezalan¬ 

dırmasından kimse kurtaramayacaktır ve sonunda bunlar cehen¬ 
nem ateşine gönderileceklerdir. 

İkinci bölümde bu Kur'an-ı Kerim e "bir şair ya da bir kahinin sö¬ 
züdür" diyorsunuz, oysa Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş ve Ke¬ 
rim bir Rasul tarafından size getirilmiş bir kitaptır. Bu Rasul, bu ke¬ 
lamda hiçbir eksiklik ya da artırma da yapmaya yetkili değildir. Eğer 

o böyle yapacak olsa. O nun kalp damarım keser, boynunu koparır¬ 
dık. Muhakkak ki bu, hak kelamdır, kim onu yalanlarsa sonunda 
hüsrana uğrayacaktır” denilerek Mekke'deki kafirlere cevap veril¬ 
mektedir. 
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1 'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet),1 
2 Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?' 
3 O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?2 
4 Semûd3 ve Ad (toplumlan), 'mutlaka patlak verecek kıyameti4 yalan 

saydılar. 

AÇIKLAMA 

1. Metinde. el-Hakka kelimesi kullanılmaktadır. Manası, "O vakit o 
hadise muhakkak vuku bulacaktır ve bu haktır" demektir. Onun bir 
gün geleceğine kuşku yoktur. Kıyamet için bu kelimenin seçilmesi ve 
surenin en başında kullanılması, bizatihi bunun muhatabının bu 
kelamı yalanlayanlar olduğunu göstermektedir. Bunlara hitaben 
"Siz bunu yalanlıyorsunuz ama o herhalükarda olacak ve sizin onu 
inkar etmeniz onun gerçekleşmesine engel olamayacaktır" denil¬ 
mektedir. 

2. Arka arkaya iki kere böyle sormak muhatapları sarsarak uyar¬ 
mak içindir. Bunlan iyice anlayıp dikkatle kulak vermeleri istenil¬ 
mektedir. 

3. Çünkü, Mekke deki inkarcılar yalanlayarak bu habere şaka gö¬ 
züyle bakıyorlardı. Bu yüzden ilk önce onlara "bu muhakkak gerçek¬ 
leşecektir" denilerek işin ciddiyeti vurgulanmaktadır. Siz ister ina¬ 
nın ister inanmayın, bu olay herhalükarda meydana gelecektir. Son¬ 
ra onlara bunu kabul etmelerinin ya da kabul etmemelerinin o ka¬ 
dar basit bir mesele olmadığı, bu meselenin onların kavimlerinin ah¬ 
lakı ve kendilerinin geleceği ile çok sıkı alakalı olduğu ikaz edilmek¬ 
tedir. Sizlerden önce yaşamış kavimlerin tarihleri şahittir ki hangi 
kavim ahireti yalanlamış, sadece bu dünya hayatım gerçek zannet¬ 
miş ve bir gün Allah ın huzurunda insanların yaptıklarının hesabmı 
vereceğini inkar etmiş ise, bu topluluklar ahlaki bozukluğa uğra¬ 
mışlar ve en nihayetinde de Allah'ın azabı gelerek vücutlarından bu 
dünyayı temizlemiştir. 

4. Metinde "el-Karia" kelimesi kullanılmaktadır. Arap dilinde bu 
kelime "Birşeyin sağlam ve olgun olup olmadığım el ile veya başka bir 
cisme vurarak kontrol etmek" anlamındadır. Kıyamet için kullanı¬ 
lan bu ikinci kelime onun ne korkunç bir manzara olduğunu tasav¬ 
vur ettirebilmek için kullanılmaktadır. 



446 TEFHÎMU’L KURAN 69 / Hakka Suresi 

5 Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle3 helak edildi. 
6 Ad (halkm)a gelince; onlar da, uğultulu yüklü, azgın bir kasırga ile 

helak edildiler. 
7 (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onlann üze¬ 

rine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada sanki için kof hurma kütükle¬ 
riymiş gibi onlann çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. 

8 Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun? 
9 Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler 6(halkı da 

hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler. 
10 Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onlan, şiddeti 

gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. 
11 Gerçek şu ki, su taştığı zaman, 7o gemide biz sizi taşıdık:8 

12 Öyle ki, onu sîzlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği 

belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip-kavrasm.9 
13 Artık sur'a tek bir üfürülüşlc üfürüleceği,10 
14 Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldmlacağı, ardından da 

tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. 
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AÇIKLAMA 

5. Araf Suresi 78. ayette bunun için "er-recfa" (Korkunç sarsıntı), 
Hud Suresi 67. ayette "es-sayha" (Korkunç bir patlama sesi) kullanıl¬ 
mıştır. Fussilet Suresi 17. ayette "saikat-ül azab" (azabın gürültüsü 
onları yakalamıştır) denilmekte. Bu ayette ise aynı azab için "et-taği- 
ye" (korkunç bir hadise) tabiri kullanılmaktadır. Bunların hepsi aynı 
hadisin değişik şekilleridir. 

6. Bundan. Lut kavminin yerleşim merkezleri (Sodom ve Gomora) 
kastolunmaktadır. Aynca bu konuda Hud Suresi 82. ayette ve Hicr 
Suresi 74. ayette "Biz onların altını üstüne getirdik" buyurulmakta- 
dır. 

7. Burada, büyük hatalarından dolayı bütün bir kavmin suda gar- 
kedildiği, yalnızca Allah ve Rasulü'nün sözüne kulak verenlerin kur¬ 
tulduğu Nuh tufanına işaret edilmektedir. 

8. Yani, o gemiye binenler binlerce yıl önce yaşamışlarsa da, on¬ 
dan sonra gelen bütün insan nesli işte o tufandan kurtulanların so¬ 
yudur. Bu yüzden “Biz sizi gemiye bindirdik" denilmektedir. Yani Al¬ 
lah tufanda inkar edenleri öldürüp, iman edenleri kurtardığı için 
bugün siz yeryüzünde varsınız. 

9. Yani, duyup duymaması farketmeyen kulak gibi değil. Duyduk¬ 
ları sadece kulağın içinde kalır kalbine inmez. Burada "kulak" keli¬ 
mesinden kastolunan, onu dinleyip, dinlediklerini daima aklında 
tutan, ondan ders alan, ahireti inkâr ve Peygamberi tekzip etmenin 
sonunun ne kadar korkunç olacağını unutmayan dinleyicilerdir. 

10. Şunu hatırımızda tutalım ki, Kur'an-ı Kerim de bazı yerlerde 
kıyametin, peşisıra vukubulacağı üç safhası ayn ayn izah edilirken 
bazı yerlerde de bu safhaların hepsi tek bir hadise olarak zikredil¬ 
mektedir. Mesela Nemi Suresi 87. ayette önce, üflenildiğinde bütün 
insanlann ani ve korkunç bir sesten dehşete kapılacakları surun 
üfürüldüğü anlatılır. Sonra bu kainatın nasıl alt-üst olacağının key¬ 
fiyeti gelir. Bu da Hacc Suresi 1 ve 2. ayetlerde. Yasin Suresi 49 ve 50. 
ayetlerde ve Tekvir Suresi 1 ve 6. ayetleri arasında anlatılır. Zümeı 
Suresi 67 ve 70. ayetler arasında da, ilkinde herkesin yere düşüp 
öleceği, sonrakinde ise herkesin yeniden dirilip Allah ın huzurunda 
hazır bulunacağı ikinci ve üçüncü surun üflenişi hakkında izahat 
verilmektedir. Taha Suresi 102. ayetten 112 ye kadar. Enbiya Suresi 
101. ayetten 103. ayete kadar. Yasin Suresi 51. ayetten 53. ayete ka¬ 
dar, Kaf Suresi 20. ayetten 22. ayete kadar olan kısımlarda ise yal¬ 
nızca üçücü surun üflenişi tasvir edilmektedir, izah için bkz. Taha 
an 78, Hacc,an: 1, Yasin an: 46-47. Kuranın bu ayetinde ve muhtelil 
yerlerde birinci üflenişten ta Cennet ve Cehenneme girilinceye kadar 
olan olaylar müteakiben anlatılmıştır. 
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15 îşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (ger- 

çekleşmiş)tur. 
16 Gök de yanlıp-çatlamıştın artık o gün, 'sarkmış-za'fa uğramış¬ 

tır/ 
17 Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşım 

onlann da üstünde sekiz (melek) taşır.11 

18 Siz o gün aızolunursunuz; sizden yana hiç bir gizli (şey), gizli kal¬ 

maz. 

19 Artık kitabı sağ-eline verilen kişi,12 der ki: "Alın, kitabımı oku¬ 

yun."13 

20 "Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anla- 

mışHım."14 

21 Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir. 

22 Yüksek bir cennette. 

23 Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır. 

24 "Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık ol¬ 

mak üzere/ afiyetle yiyin ve için." 

AÇIKLAMA 

11. Bu ayet müteşabihattandır. Tam olarak manasım bilmemiz 
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zordur. Arş'm nasıl olduğu, kıyamet günü sekiz meleğin onu nasıl 

taşıyacağını bilemiyoruz. Her ne olursa olsun Allah'ın arş üzerine 

oturacağı ve diğer sekiz meleğin de onu taşıyacağı düşünülemez. 

Ayette, Allah ın arş üzerine oturmuş olacağına dair böyle bir ifade 

yoktur. Allah Teâlâ cisim, mekan ve yönden münezzeh olduğu için 

Kur'an-ı Kerim böyle düşünmemize manidir. Çünkü taşımak eylemi 

için bir cismin ortada olması lazımdır. Bu konulan fazla kurcalama¬ 

nın, bir mana bulmaya çalışmanın insanı dalâlete düşürme tehlike¬ 

si vardır. Fakat şunu da bilmeliyiz ki. Kur an da, Allah m hükümran 

lığı ve benzeri konulan anlatmak için bizim dünyada kullandığımız 

terminoloji kullanılmaktadır. Yalnız, bu kelimelere harfi harfine bir 

anlam vermekten kaçınmalıyız. 

12. "Sağ el ile amel defterini almaktan anlaşılan manâ, onların he- 

saplanmn temiz olduğu ve Allah'ın mahkemesinde bir suçlu olarak 

değil, salih bir kul olarak bulunduklandır. Muhtemeldir ki amel def¬ 

terleri dağıtıldığı zaman bu salih insanlar bizzat kendileri sağ ellerini 

uzatarak defterlerini alacaklardır, ölüm anından haşir gününe ka¬ 

dar onlara "Allah'ın mükafatlandıracağı kullar'' olarak muamele ya¬ 

pılacaktır. Kuranda yer yer her insanın ölüm anında kurtuluşa 

erenlerden mi, yoksa bedbaht olanlardan mı olduğunu bileceği açık 

bir şekilde beyan edilmiştir. Daha sonra ölümden kıyamet gününe 

kadar salih kullar adeta bir misafir gibi ağırlanacaklar ve bedbaht, 

kötü insanlar ise tıpkı bir suçlu, esir gibi muamele göreceklerdir. Ve 

bilahare kıyamet günüyle beraber diğer bir hayat başlayacaktır. O 

zaman tabii ki salih insanlar ile suçlu, kafir ve münafık insanların 

halleri farklı olacaktır. (İzah için bkz. Enfal 50; Nahl 28-32 ve an 26; 

İsra 97; Taha 102-103, 124-125 ve an: 78, 80, 107; Enbiya 103 ve an: 

98; Furkan 24 ve an: 38; Nemi 89 ve an: 109; Scbe 51 ve an: 72; Yasin 

26-27 ve an 22-23; Mü'min 45-46 ve an: 63; Muhammed 27 ve an 37; 

Kaf 19-23 ve an: 22-23-25.) 

13. Yani, amel defterlerini aldıklannda hoşnut olacaklar ve hemen 

sevinçle yakınlarına gösterecekler. İnşikak Suresi 9. ayette Sevinç 

içerisinde yakınlarına dönecekler..." denilmiştir. 

14. Yani onlara, kendilerinin bu güzel sonlan için "Biz dünyada 

iken ahiretten gafil olarak değil, aksine bir gün Allah'ın huzurunda 

hesap vereceğiz bilinci ile yaşadık diyecekler. 
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25 Kitabı sol eline verilen ise;15 o da, der ki: "Bana keşke kitabım veril¬ 

me şeydi."16 
26 ""Hesabımı da hiç bilmeseydim."17 
27 "Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi.18 

28 "Malım bana hiç bir yarar sağlayamadı." 
29 "Güç ve kudretim de yok olup gitti."19 
30 (Allah buyruk verir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayıverin." 

31 "Sonra onu çılgın alevlerin içine atın." 
32 "Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup 

gönderin." 
33 "Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu." 
34 "Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı."20 
35 "Bundan dolayı bugün, kendisine hiç bir sıcak dost yoktur." 

36 "İrin ve kan karışmadan başka bir yemek yoktur." 
37 "Bunu da, hata edenlerden başkası yemez." 
38 Hayır;21 gördüklerinize yemin ederim, 
39 Görmediklerinize de. 
40 Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.22 
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AÇIKLAMA 

15. İnşikak Suresi nde, "Defteri arkasından verilen" kimselerden 
bahsedilmektedir. Herhalde bu suçla şahıs önceden suçlu olduğu¬ 
nu ve amel defterinin kötü olduğunu biliyordu. Bu yüzden hemen 
defterini alıp arkasında saklasın diye isteksiz olarak sol elini uzata¬ 
caktır, denebilir. 

16. Yani, "Keşke bu haşr gününde herkesin gözü önünde bana bu 
defter verilip açıkça rezil olmasaydım da gizlice cezamı çeksey¬ 
dim." 

17. Yani, "keşke dünyada ne yaptığımı kimse sormaz olsaydı." Di¬ 
ğer bir mana da şu olabilin "Hesabımın ne olacağım ve onlardan bir 
gün hesap vereceğimi hiç düşünmemiştim.' 

18. "Keşke ölümden sonra yok olsaydım da bir daha dirilmesey- 
dim." 

19. Metinde "Heleke annî sultaniyye" cümlesi vardır. Sultan kelime¬ 
si, delil, hüccet olarak anlayacak olursak anlamı, "Şimdi benim ya¬ 
nımda hiçbir delil, hüccet kalmadı" şeklinde olur. Ama eğer iktidar 
olarak düşünürsek o zaman, "Güç sahibi olarak gururlanıyordum. 
Şimdi ise hiç gücüm kudretim kalmadı. Şimdi yanımda ne ordu var, 
ne de emirlerimi yerine getiren memurlanm. Burada çaresiz bir kul 
olarak savunmadan yoksun kaldım" şeklinde olur. 

20. Yani, kendisi yoksullara yemek yedirmediği gibi başkalarının 
da onlara yemek vermesini sevmezdi. 

21. Yani, sizin zannettiğiniz gibi değildir. 
22. Burada kerim olan Rasül'den kasıt Muhammed'dir (s.a). Tek- 

vir Suresi 19. ayette ise bundan murad Cebrail'dir (a.s). Buna delil 
olarak şöyle söylenebilin Bu Kuranın, kerim olan Rasulun sözü ol¬ 
duğu söylendikten hemen sonra bunun bir büyücünün ya da kahi¬ 
nin sözü olmadığı vurgulanmaktadır. Ve açıktır ki, Mekkeli kafirler 
Cebrail'e (a.s) değil Hz. Muhammed'e (s.a) büyücü ve kahin demek¬ 
teydiler. Fakat Tekvir Suresinde, bu Kuran m, Rasulun sözü oldu¬ 
ğu söylendikten sonra "O Rasul güçlüdür, arş sahibinin yanında 
makamı yüksektir, orada kendisinin sözü dinlenir, emindir, Mu- 
hammed (s.a) onu apaçık ufukta görmüştü" denilmektedir. Hemen 
hemen aynı konu Necm Suresi 5 ilâ 10. ayetler arasında Cebrail (a. s) 
için beyan edilmektedir. 

Burada, "Kuran, Hz. Muhammed (s.a) veya Cebrail'in (a.s) sözü¬ 
dür" den ne kastedilmektedir" diye bir soru sorulabilir. Buna şöyle 
cevap veririz: Yani insanlar bu Kur an ı Rasul un ağzından duyuyor¬ 
lardı. Allah Rasulü de onu Cebrail'den (a.s) öğreniyordu. Bu yüzden 
bir bakıma Allah Resûlü'nun, bir bakımdan da Cebrail'in sözü ol¬ 
maktadır. Fakat daha ileride de açıklanacağı gibi bu aslında Cebrail 
vasıtasıyla Hz. Muhammed'e, ve onun vasıtasıyla da bütün insanla¬ 
ra aktarılan Alemlerin Rabbi tarafından nazil olan bir kelâmdır. Ra- 
sül kelimesi bile bu kelamın onların olmadığı, onlann sadece haberci 
Peygamber oldukları ve bu haberleri veren tarafından vazifelendiril- 
dikleri hakikatini açıkça göstermektedir. 
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410, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az öğüt alıp-düşünüyorsu- 

nuz? 
42 Bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az öğüt aiıp-düşünüyorsu- 

nuz? 
43 Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.24 
44 Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı, 
45 Muhakkak onun sağ- elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverir¬ 

dik. 
46 Sonra onun can damarını elbette keserdik. 
47 O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engel- 

leyip-uzaklaştıramazdı.20 
48 Çünkü o (Kur’an, Allah’tan sakınan) muttakiler için bir öğüt¬ 

tür.26 
49 Elbette biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. 
50 Gerçekten o (Kur'an), kafirler için (kahırlı) bir hasrettir.27 
51 Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku’l-yakin). 
52 Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle teşbih et. 

AÇIKLAMA 

23. "Ne kadar az inanıyorsunuz". Arapça konuşma tabiriyle "iman 
etmiyorsunuz, inanmıyorsunuz" anlamına gelir. Diğer bir anlamı da 

şöyle olabilir: "Bazen Kur an ı işitince vicdanın, "bu insan sözü ola- 



Cüz : 29 TEFHİMU'L KUR'AN 453 

maz" diyor ama sonra inadından dolayı iman etmiyor, inkar ediyor¬ 
sunuz." 

24. Kısaca; gördüğün görmediğin şeyler üzerine yemin ederim ki 
bu Kur an bir büyücü veya kahinin sözü değildir. Alemlerin Rabbi 
tarafından inzal edilmekte ve şerefli Rasül tarafından size aktarıl¬ 
maktadır. Şimdi, üzerine yemin edilen bu görünen şeyler nelerdir 

bakalım 1) Bu sözleri çok şerefli birisi size takdim ediyor. Bunun 
böyle olduğu da Mekkelilerin gizlisi değildi. Çünkü ahlaki bakımdan 
kavminin en iyi kişisiydi. Böyle bir kişiden Allah'a iftira edeceği, ken¬ 
di uydurduğu şeyleri Allah a nisbet edeceği düşünülemezdi bile. 2) 
Şunu da açıkça biliyorlardı ki, Hz. Muhammed (s.a) bu kelamı tebliğ 
ederek şahsî bir menfaat temin etmiyordu. Üstelik böyle yapmakla 

pekçok şahsî çıkarlarını feda etmekteydi. Mesela ticareti mahvol¬ 
muştu, rahatı bozulmuştu. Toplumda herkesin gözbebeği iken şim¬ 
di insanlar ona küfretmekteydiler. Aynca yalnızca kendisi değil ço¬ 

luk çocuğu da toptan aynı eziyetlere maruz kalmaktaydı. O halde, 
şahsi menfaat peşinde olan bir insan niye kendini bu hallere sok¬ 
sun? 3) Şuna da açıkça şahit oluyorlardı ki: içlerinden iman edenler 

eski hayatlarından döndüklerinde onlarda ne kadar büyük değişik¬ 
likler görülüyordu. Şimdiye kadar ne zaman bir şairin ya da bir kahi¬ 
nin sözleri insanlarda bu kadar büyük ahlaki değişmeyi ve ona ina¬ 

nanların onun için her türlü belâ ve tehlikeyi göze almalarını sağla¬ 
yacak tesirde olmuştu. 4) Şiirin dili ile bir kahinin sözlerinin nasıl ol¬ 
duğunu gayet iyi biliyorlardı. O zaman ancak inatçı olan kimse hâlâ 
Kur an a "bir şiir veya kehanet dilidir" diyebilir, (izah için bkz. Enbiya 
an: 7: Şuara an: 142-145; Tur an: 22.) 5) Bütün Arabistan'da hiçbir 
kimsenin Kuran gibi fasih ve beliğ bir sözü getiremeyeceğini, değil 
onun fesahat ve belağatine ulaşmak, yanma bile yaklaşamayacakla¬ 

rını biliyorlardı. 6) Yine bilmekteydiler ki Allah Rasulu nün edebî li¬ 
sanıyla Kur'an'm edebî uslubu aynı değildi. Ve hiçbir dil alimi Hz. 

Muhammed'in (s.a) konuşma lisanıyla Kur an lisanının aym seviye¬ 
de olduğunu söyleyemedi. 7) Allah Rasulü'nün peygamberlik dava¬ 
sına başladığı ana kadar, daha önce O nun ağzından şimdi Kur an ın 
işlediği konular ve içerdiği malumatlar gibisini işitmemişlerdi. Ayn¬ 
ca Rasulüllahin, bu bilgileri başka bir yoldan tedarik edebilmesinin 

de mümkün olmadığını biliyorlardı; Muhalifleri her ne kadar O nu 

bütün bu malumatlan gizli bir vasıtayla elde etmekle itham ediyor- 
lardıysa da Mekke'deki diğer insanları buna inandıramıyorlardı. 

(Bkz. Nahl an: 107: Furkan an: 12). 8) Yerden göğe kadar bu muhte¬ 
şem nizamın işleyişini müşahade ediyorlardı. Kainatta her şey belli 
bir nizam içerisinde ve muayyen bir kanuna bağlı olarak işlemektey- 
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di. Ve bu nizamda O na bir şirk ve kıyametin inkân hakkında bir delil 
bulamıyorlardı. Aksine her tarafta tevhid ve ahiretin hak oluşu hak¬ 
kında Kur an ın da belirttiği işaretler vardır. Bu kainatın yaratıcısı¬ 

nın, sahibinin ve hakiminin gerçekten Allah olduğunu, ve kainatta 
var olan herşeyin O'nun kulu, kölesi olduğunu, onlann sahibinin 
yalnızca Allah olduğunu, Hz. Muhammed'in (s.a) hakikaten Allah 
(c.c) tarafından Rasul olarak vazifelendirildiğini ve Kur an ın O na 
Allah tarafından inzal edildiğini ve yukarıdaki ayetlerde bu iki gerçek 
özerine yemin edildiğini görmüyorlardı. 

25. Bundan asıl maksat, peygamberin kendi kendine vahiy üze¬ 
rinde herhangi bir eksiltme ya da artırma yetkisinin olmadığıdır. 
Eğer böyle yapacak olsa biz onu şiddetle cezalandırırız. Bu husus 

öyle bir üslupla söylenmekte ki gözünün önüne sanki, kendi tayin 
ettiği bir memura Eğer benim adımı kullanarak sahtekarlık yapar¬ 
san senin kafanı uçururum” diyen bir kralın manzarası gelmektedir. 

Bazı kimseler bu ayetten yanlış bir istidlalle "Peygamberlik iddiasın¬ 
da bulunanlar eğer bu konuda yalancı ve sahtekâr iseler Allah'ın, 
hemen onlann şah damarını kopanp boğazlarını keseceğini ve eğer 
kesmemişse o zaman onlann iddialannda haklı olduklannı göster¬ 
diğini” ileri sürmekteler. Halbuki bu ayet gerçek bir peygamber hak¬ 

kındadır. Yalancı peygamberler hakkında değildir. Bırakın yalancı 
peygamberleri, ilahlığmı iddia eden insanlar bile bu dünyada yıllar¬ 
ca hüküm sürebilmektedirler. Ama bu onlann hak olduklanna dela¬ 
let etmez, izah için bkz. Yunus dipnot: 23. 

26. Yani kim kötü yoldan ve o yolun sonuçlanndan sakınmak is¬ 
terse Kur an onlar için bir nasihattir, izah için bkz. Bakara an: 3. 

27. Yani, en sonunda Kur an ı niye yalanladık diye pişman olacak¬ 
lardır. 

HAKKA SURESİNİN SONU 
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70 
• 

MEARİC SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adını üçüncü ayetten almaktadır. 

Nüzul Zamanı: Muhtevasından bu surenin hemen hemen el-Hak- 

ka Suresiyle aynı zamanlarda nazil olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu: Bu surede, kendilerine kıyamet, ahiret, cennet cehennem 

hakkında haberler verildiğinde, bunları alaya alan kafirleri ikazda 

bulunup nasihat edilmektedir. O kafirler ki, Allah Rasulü'ne Biz se¬ 

ni tekzib ediyoruz. Sana göre biz kıyamette cehennem azabma çarp¬ 

tırılacakmışız. Hadi o bizi korkuttuğun kıyamet gelsin de bir göre 

lim” diyerek meydan okumaktaydılar. Burada onlann bu kafa tutuş¬ 

larına cevap verilmektedir. 

Surenin bidayetinde "Onlar azabın gelmesini taleb ediyorlar ama 

aslında bu azaba inanmıyorlar ki, "O azab tayin edilen vakitte gele¬ 

cektir ve geldiği zaman da kimse onu engelleyemeyecektir'" buyurul- 

maktadır. Allah'ın indinde bir şey geç olabilir ama muhakkak vuku 

bulur. Onun için sen bu alaylara aldırış etme ve sabret. Onlar bu işi 

imkândan uzak görüyorlar ama biz yakın görüyoruz. 

Kıyamet hemen gelsin istiyorlar, aslında alay ediyorlar. Fakat bu 

ne korkunç bir şeydir. O geldiği zaman bu mücrimlerin hali ne kadar 

kötü olacaktır. O zaman kendi eşlerini, çocuklarını ve sevdiklerini 

bile kendilerini kurtarabilmek için fidye olarak teklif ederler. Ama 

maalesef kurtulamayacaklardır. 
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Daha sonra bildirilmektedir ki; o gün insanların akibetleri hak¬ 

kında karar onların akide, ahlâk ve amellerine göre verilecektir. 

Dünyada iken doğrudan yüz çevirenler, mal-mülk yığmakla uğra¬ 

şanlar cehenneme layık olacakken, bu dünyada Allah'ın azabından 

korkan, ahirette inanan, namazlarına devam eden, kendi malların¬ 

dan muçhatlann hakkını veren, zinadan uzak duran, emanete hıya¬ 

net etmeyen, verdikleri söze riayet eden ve doğru şahitlikte bulunan 
kimseler ise cennette ağırlanacaklardır. 

En sonunda, her gördükleri yerde koşarak Rasulüllah (s.a) ile 

alay etmeye gelen Mekke'deki kafirlere "Eğer inanmayacaksanız Al¬ 

lah sizin yerinize başkasını getirecektir" denilerek ikazda bulunul¬ 

maktadır. Allah Rasulü'ne de bunların alay ve dalga geçmelerine al¬ 

dırış etmemesi telkin edilmektedir. "Eğer onlar kıyamet günündeki 

zilletlerini görmek için ısrar ediyorlarsa onlan beyhude meşgaleleri 

içinde bırak, en sonunda kötü sonlarını görecekler." 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı iste¬ 
di.1 

2 Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur. 

3 (Bu azab) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır.2 

AÇIKLAMA 

1. Metinde. " ja- " cümlesi vardır. Bazı müfessirler. bundan 

soru sormak anlamını alarak ayetin manasım şöyle açıklamışlardır: 

Sorucu, senin haber verdiğin azab ne zaman olacak diye sordu." O 

zaman Allah (c.c) bu kafirlerin üzerine azabın geleceği cevabını ver¬ 

miştir. Fakat müfessirlerin çoğu bunu soru değil de talep etme, iste¬ 

me manasında düşünmüşlerdir. Nesei ve diğer bazı muhaddisler, 

fon Abbas'tan Hakim in de sahih dediği şu rivayeti naklederler: "Ey 

Allah! Eğer bu senin tarafından tehdid edilen azab doğru ise bize 

gökten taş yağdır, ya da bizi çetin bir azaba uğrat (Enfal: 32) diyen 

Nadr bin Haris bin Katade'dir. Bunun dışında Kuranın diğer bazı 

yerlerinde kafirlerin "O bizi korkuttuğunuz azab hadi niye gelmi¬ 

yor?" şeklinde kafa tutuşlarım aktarmaktadır. Mesela Yunus: 46-48: 

Enbiya: 36 41; Nemi: 67-72: Sebe: 26-30: Yasin: 45.52; Mülk: 2- 
27. 

2. Ayette "zil-mearic" kelimesi geçmektedir. Mearic, ma'rec'in çoğu¬ 

ludur. Manası "merdiven ya da bunun gibi bir şeyle yukarıya doğru 

yükselmek "tir. Allah (c.c) için "zil-mearic” denilmesi. O'nun en yüce 

ve üst olduğunu belirtmek içindir. Bir sonraki ayette beyan edildiği 

gibi O nun huzuruna çıkmak için melekler peşpeşe derecelere yük¬ 
selirler. 
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4 Melekler ve ruh 3 (Cebrail) O’nun huzuruna bir günde çıkarlar 4 ki 

onun miktarı elli bin yıldır. 5 
5 Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.6 
6 Çünkü gerçekten onlar, bunu uzak görmektedirler. 

7 Biz ise, onu pek yakın görmekteyiz.7 
8 (O azab geleceği) O gün8 gök, erimiş gümüş gibi olur.9 
9 Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.10 

AÇIKLAMA 

3. "Ruh"tan kasıt Cebrail'dir (a.s). O nun adını diğer meleklerin ya¬ 
nında ayn olarak zikretmek onun yüceliğine delalet eder. Şuara Sure- 
si'nde "Kur an ı Ruhu'l-Emin senin kalbine indirdi", ve Bakara Sure¬ 

sinde "De ki. senin kalbine indiren Cebrail’e kim düşmandır?" buyu- 
rulmaktadır. Bu iki ayeti mütaala edince Ruh tan kastedilenin Ceb¬ 
rail’den (a.s) başkası olmadığını anlamaktayız. 

4. Bu müteşabihattandır. Manasını tayin etmek mümkün değil¬ 
dir. Melekler hakkında gerçek bilgiye sahip değiliz. Yükseklere nasıl 
çıkarlar, onun keyfiyetini anlamaktan uzağız. Bu da bizim o merdi¬ 
venlerin nasıl olduğu ve meleklerin nasıl tırmandığı hakkında bir fi¬ 
kir ileriye sürmemize manidir. Aynca Allah Teâlâ'nın hakkında da 
O nun belli bir makamda bulunduğunu tasavvur edemeyiz. Çünkü 

O nun zatı zaman ve mekan kayıtlarından münezzehtir. 
5. Hac Suresi 47. ayette ”.... başlarına acele azap getirmeni istiyor¬ 

lar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün, 

sizin ölçünüze göre bin yıla eşittir." Ve Secde Suresi 5. ayette "Gökyü¬ 
zünden yeryüzüne kadar bütün işleri Allah düzenler, sonra o iş sizin 
hesabınıza göre bin yıl tutan bir gün içinde O na yükselir." buyurul- 

maktadır. Bu ayette ise azabm gelmesi istekleri karşısında Allah (c.c) 
"Bizim bir günümüz elli bin seneye eşittir" buyurmaktadır. Sonra Al¬ 

lah, Rasulü’ne, "Bunlar seninle alay ediyorlar, azab getirmeni isti- 
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yorlar, sabırlı ol" telkininde bulunuyor." Bu azabı çok uzakta görü¬ 
yorlar ama biz onu yakın görüyoruz." Bütün bu fermanlara topluca 
bakacak olursak, bu kafirlerin, kendi dar fikir ve ölçülerine göre Al¬ 
lah'ın (c.c) vaktini ölçüp biçmeye çalıştıkları, yüzelli yılın kendilerine 
çok uzun geldiği anlaşılır. Oysa Allah'ın indinde O nun planı binler¬ 
ce, yüz binlerce yıl mesabesindedir. Bu süre sadece bir misal olsun 

diye verilmektedir. Yoksa onun milyarlarca, trilyonlarca yılı kapsa¬ 
yan işi olabilir. Bu planlardan birisi de insan için yaratılan bu kai¬ 
nattır. Muayyen bir vakte kadar insanoğluna bu dünyada faaliyet 
göstermesi fırsatı verilmiştir. Kimse bilemez ki bu ilahi plan ne za¬ 
man başlamıştır, onun gelişimi için ne kadar süre tayin edilmiştir. 
Biz bu planın yalnızca gözümüzün önünde cereyan edenini bilebil¬ 

mekteyiz. Ya da bizden önce geçmiş milletlerin hakkında tarih ilmin¬ 
den kısmî malumatlar alabilmekteyiz. Kainatın başlangıç ve sonu¬ 
nu, değil bilebilmek, onu idrak edebilmek bile bizim için mümkün 
değildir. Bunun arkasındaki hikmeti de bilemeyiz. Şimdi bu azabın 
gelmesini isteyenler, bu İlâhi planın hemen biterek kıyametin gelme¬ 
sini talep etmekteler. Eğer biz bunların dediği gibi yapmazsak o za¬ 
man "bir gün herşeyin son bulacağı bir kıyamet" fikri iddası onlara 
göre asılsız olacaktır. Aslında bu, onların ne kadar beyinsiz ve ah¬ 
mak olduklarının delilidir. Bkz. Hacc an: 92-93; Secde an: 9. 

6. Yani, ancak yüksek meziyetli insana yakışan bir sabır. 

7. Bunun iki manası olabilir. Birincisi, "Onlar bunu imkan dışı gö¬ 
rüyorlar ama bizim indimizde ise, biz onu çok yakın, sanki hemen 
yann olacakmış gibi görüyoruz." 

8. Müfessirlerin bir grubu bu ayetin, mesafesi elli bin yıldır" aye¬ 
tiyle ilgili olduğunu ve elli bin sene uzunluğundaki bir günden kas¬ 

tın kıyamet günü olduğunu söylemişlerdir. Müsned-i Ahmed ve îbn 
Cerir et-Taberi tefsirinde Ebu Said el-Hudri'den şöyle bir rivayet ak¬ 
tarılır. Bu ayet için "O çok uzun bir gündür" deyince, Rasulüllah, 

Canım elinde olan O Zat ın ismi üzerine yemin ederim ki inananlar 
için o gün dünyada bir farz namaz kılma süresi kadar kısa olacaktır," 
buyuruldu. Şimdi eğer bu rivayet sahih senetle naklolmuş olsaydı, 
herhalde bu ayetin bundan başka bir tevili olamazdı. Fakat bu hadi¬ 
sin senedi içerisindeki ravilerden Derrac ve O'nun şeyhi Ebu'l Hesîm 
hadis konusunda zayıf kimselerden kabul edilirler. 

9. Yani, tekrar tekrar renkleri değişecektir. 

10. Çünkü, dağlann renkleri muhteliftir. Bu yüzden kendi ağırlık¬ 
larını kaybedip havaya kalktıkları zaman, tıpkı kabartılarak atılan 
rengarenk yünler gibi havada uçuşacaklardır. 
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10 (Böyle bir günde) Hiç bir yakın dost bir yakın-dostu sormaz. 

11 Onlar birbirlerine gösterirler.11 Bir suçlu-günahkar, o günün aza¬ 

bım karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister; 

12 Kendi eşini ve kardeşini, 

13 Ve onu barındıran aşiretini (soyunun hepsini) de; 

14 Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa. 

15 Hayır; (böyle fidyeler kabul edilmez.) Doğrusu o (cehennem), cayır 

cayır yanmakta olan ateştir: 

16 Başın derisini kavurup-soyar. 

17 Yüz çevirip arkasını döneni çağınr-durur. 

18 (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta 

olanı.12 

19 Gerçek şu ki, insan, "'bencil ve haris' olarak yaratıldı.13 

20 Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar. 

21 Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik 

eder). 
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22 Ancak namaz kılanlar hariç;14 

23 Ki onlar, namazlarında süreklidirler.15 

AÇIKLAMA 

11. Yani, bu demek değil ki, birbirlerini görmeyecekler de bu yüz¬ 

den birbirlerini sormayacaklar. Aslında birbirlerini görecekler ama 

herkes kendi derdinde olduğu için birbirlerini soracak halleri olma¬ 
yacak. 

12. Burada da, aynen Hakka Suresi 33. ve 34. ayetlerde beyan edil¬ 

diği gibi ahirette insan için kötü son doğuran iki sebep sayılmakta¬ 

dır. Birincisi, doğrudan ayrılmak ve imanı inkâr etmek, diğeri de in¬ 

sana biteviye mal-mülk yığdırtan ve bunlan hayır için de kullandır¬ 

mayan dünya sevgisi ve cimrilik. 

13. Nasıl ki bir insan için "bu onun fıtratındandır. Ya da bu onun 

fıtri zayıflığındandır" deriz, Allah da (c.c) burada "Muhakkak insan 

pek huysuz, hırsına düşkün yaratılmıştır" buyurmaktadır. Burada 

şu hususu gözden kaçırmamalıyız: Kur an’ın. insanın ahlâkî zayıflı¬ 

ğından bahsettiği pekçok yerde, bundan iman edenler ve doğru yol¬ 

da olanlar istisna edilmiştir. Aym husus ileriki ayetlerde de gelecek¬ 

tir. Burada kendiliğinden anlaşılıyor ki, doğuştaki bu fıtri zayıflık 

daha sonra değiştirilemez değildir. Fakat insan Allah'ın gönderdiği 

hidayeti kabul eder ve kendi nefsini ıslah için bilfiil gayret gösterirse 

o zaman bu zayıflığını tedavi edebilir. Eğer nefsini gevşek bırakırsa 

bu zaafîyetler onun içerisinde yerleşir, gelişir. Bkz. İzah için Enbiya 

an: 41; Zümeran: 23-28; Şura an: 75. 

14. Bir kimsenin namaz kılması onun muhakkak, Allah a, Rasu- 

lü’ne. Kitabı na ve ahiret gününe inanmakta ve bu imana göre amel 

etmek gayretinde olduğu anlamına gelir. 

15. Yani, bir tembellik, bir gevşeklik ya da bir meşguliyet onların 

namazına mani olamaz. Namaz vakti gelince her şeyi bırakarak Al¬ 

lah'ın huzuruna dururlar. "Namazlarında devamlıdırlar' ın, bir ma¬ 

nası da Hz. Ukbe bin Amirin beyan ettiğine göre, Tam bir huzur ve 

huşu içerisinde namazı eda etmektir. Yani tabir caizse, kuşun kanat 

çırpışı gibi bir an evvel o namazdan kurtulabilmeye çalışmak değil¬ 

dir. Namazdayken de başka bir şeye iltifat etmez. Arapça deyiminde 

durgun su için "maud-daim" denilir. Bu izahat da bundan alınmış¬ 
tır. 
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24 Ve onlann mallarında belirli bir hak vardır.16 

25 Yoksul ve yoksun olan(lar) için. 
26 Onlar, din gününü de tasdik etmektedirler.17 

27 Onlar, Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadır¬ 

lar.18 
28 Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz. 

29 Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar:19 

30 Ancak kendi eşleri ya da sağ-ellerinin malik olduğu başka; çünkü 

onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar. 

31 Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sının çiğneyenlerdir.20 

32 (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde 

(harfiyyen) riayet edenlerdir.21 

33 Şahidliklerinde de dosdoğru davrananlardır.22 

AÇIKLAMA 

16. Zariyat Suresi 19. ayette ' Onlann mallannda muhtaç ve mah¬ 

rumlar için muayyen bir hak vardır." buyurulmuştur. Bazılan "mu- 
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ayyen bir hak'tan kasıt, farz olan zekattır. Çünkü onun nisabı ve 

miktan tayin edilmiştir ", demişlerdir. Ama bu tefsir kabule şayan 

değildir, çünkü Mearic Suresi Mekki'dir, oysa zekata mahsus nisab 

ve açıklama Medine'de emredilmiştir. Bu yüzden "Malum olan 

Hakk'tan doğru olarak anlaşılan şudur: Yani mal sahibi olanlar, 

kendileri muhtaçlara bir pay ayırırlar. Hz. İbn Abbas, Abdullah İbn 

Ömer, Mücahid, Şa'bî ve İbrahim Nehaî'de aynı görüştedir. 

Muhtaç (Sâil) kimseden kasıt, dilenen kimse değildir. İhtiyaç içeri¬ 
sindedir ama kimseden bir şey isteyemez. Mahrum'dan kasıt ise iş¬ 

sizlerdir. Veya çalışan ama kazandığı ile geçimini sağlayamayan 

kimsedir. Allah'a inanan hiç kimse böyle bir insanın ihtiyaç duydu¬ 

ğu zaman onu gelip kendinden istemesini beklemez. O istemeden 
yardımını yapar. Bkz. Zariyat an: 17 

17. Yani, dünyadayken kendini sorumsuz saymıyor ve bunlardan 

hiçbir hesap sorulmayacağını zannetmiyordu. Aksine, bir gün Al¬ 

lah'ın huzurunda yaptıklarının hesabını vereceğine kesinlikle ina¬ 
nıyordu. 

18. Diğer bir ifadeyle, "Bunlar, dünyada Allah'tan hiç korkmadan 

her türlü günah, suç, zulüm, yapan kafirler gibi değillerdir. Aksine 

bunlar, ellerinden geldiğince salihçe yaşamalarına rağmen kıyamet 

gününde kusurlarının iyiliklerine ağır basması ve bir cezaya müste- 

hak olurlar endişesiyle Allah'tan korkarlar. Bkz. Mü'minun an: 54; 
Zariyat 19. 

19. "İffet ve namuslanm korurlar "dan kasıt, "zinadan sakınırlar ve 

çıplaklıktan da beridirler" demektir. Mu'minun an: 6; Nur an: 30-32, 
Ahzab an: 62. 

20. İzah için bkz. Mu'minun an: 7 

21. "EmaneF’ten kasıt, Allah'ın (c.c) kullarına ve bir insanm diğeri¬ 

ne itimat ederek verdiği şeylerdir. "Ahid"ten murad ise Allah'ın, kul¬ 

lan ile ya da insanlann kendi aralannda yaptığı ahitlerdir. Bu iki 

yönlü emanetlere hıyanet etmeme ve ahde vefa bir müminin karak¬ 

terinin aynlmaz bir parçasıdır. Hz. Enes ten şöyle rivayet edilir: "Al¬ 

lah Rasulü bize hitabederek şöyle buyurdu: "Bilin ki, bir kimse eğer 

emanete hıyanet ederse onda iman yoktur ve bilin ki eğer bir kimse 

verdiği sözü yerine getirmiyorsa onda din de yoktur." (Beyhaki, ima¬ 
nın şubeleri.) 

22. Yani, şahitlikte bulunurlarken hiç bir eksiltme ya da çoğaltma 
yapmazlar. 
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34 Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.23 
35 İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır. 
36 Şimdi küfretmekte olanlara ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp 

koşuyorlar.24 
37 Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde. 
38 Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi 

umuyor (tamah ediyor)?20 
39 Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık.26 
40 Artık,27 doğuların ve batıların Rabbine28 yemin ederim; biz gerçek¬ 

ten güç yetirenleriz; 
41 Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip-değiştir- 

meğe. Üstelik bizim önümüze geçilemez.29 
42 Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavuşuncaya 

kadar onlan bırak; dalıp-oynasmlar, oyalansınlar. 
43 Kabirlerinden koşarcasına çıkacakları gün, sanki onlar dikili bir- 

şeye yönelmişler gibidirler.30 
44 Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük/ yüzlerini de bir zillet sa- 
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np-kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azab) 
günüdür. 

AÇIKLAMA 

23. Bundan, namazın önemi anlaşılmaktadır. Cennete sahip ola¬ 
cak o yüksek meziyetli kimselerin sıfatı namaz ile başlar ve namaz 
ile biter. Namaz kılmak onların birinci sıfatlandır. Namaz kılmaya 
devam etmek ise onlann ikinci sıfatıdır. Namazlannı korumak ise 
son sıfatlandır. Namazı korumaktan kasıt, onlan vaktinde eda et¬ 
mektir. Namazdan önce hem bedenlerinin ve hem de üzerindeki giy¬ 
silerin temiz olmasına ve abdestlerine özen gösterirler. Abdestte vü¬ 

cut azalannı iyice temizlerler. Namazın farzlanna, vaciplerine, sün¬ 
net ve müstehaplanna tam manasıyla uyarak namazın adabına da 
riayet ederler. Allah'a karşı gelerek namazlannı heba etmezler. Bun- 

lann hepsi "namazı korumak'" içerisinde sayılmaktadır. 
24. Bu ayet. Rasulüllah'ın davete ya da Kur an ı Kerim i tilâvete 

başladığı zaman sesini duyar duymaz hemen koşarak onunla alay 
etmeye gelenleri işaret etmektedir. 

25. Yani, önceki ayetlerde izah edilen, "hak sesi" duymaya bile ta¬ 
hammül edemeyen ve o sesi boğmak için çalışan insanlar nasıl olur 
da cennete girmeyi ümit ederler? Allah cenneti bunlar için mi yarat¬ 
mıştır? Burada Kalem, 34-41 arası ayetleri göz önünde tutalım. Ora¬ 

da Mekkeli kafirlerin "Eğer ahiret olursa orada da bu dünyada oldu¬ 
ğu gibi biz istifade edeceğiz, siz ise bu dünyada olduğunuz gibi mah¬ 
rum olacaksınız" iddialarına cevap verilmekteydi. 

26. Bu cümlenin iki manası olabilir. Eğer önceki konuyla irtibatlı 

olarak düşünürsek anlamı, "Biz bunlan da aynı maddeden yarattık, 
bu yüzden insanlar aynıdır. Ama cennete girmek için yalnızca bu 
madde bir ölçü olsaydı, o zaman iyi ve kötü, zalim ve adil, suçlu ve 

suçsuz hepsinin cennete girmesi gerekirdi. Azıcık bir aklı olan bile, 
cennete girebilmesi için diğer özellikleri hiç dikkate alınmadan yal¬ 
nızca bu ölçünün kullanılamayacağım bilir. Eğer bu ayeti, bir sonra¬ 

ki mevzunun mukaddimesi olarak düşünürsek bu sefer manası, 
"Bunlar kendilerini, bizim azabımızdan korunmuş hissediyor, onla¬ 
rı azamıbımızla korkutan kişiyi de alaya alıyorlar. Oysa ki biz dünya¬ 

da da onlara istediğimiz zaman azab verebilir, ölümden sonra da is¬ 
tediğimiz zaman diriltebiliriz. Kendileri de biliyorlar ki biz onlan bir 
nutfeden, bir su damlasından yarattık ve sonra insan haline getir¬ 
dik. Eğer kendi yaratılışları üzerinde bir nebzecik düşünselerdi, 

kendilerinin bizim kontrolümüz dışında olduğu ve onlan tekrar di- 
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riltmeye muktedir olmadığımız şeklinde düşünce hatalanna düş¬ 
mezlerdi. 

27. Yani, bu onlann zannettiği gibi değildir. 

28. Burada. Allah Teâlâ. kendi zaü üzerine yemin etmektedir. "Do¬ 
ğuların ve Batıların" tabiri, güneşin, senenin her günü başka bir açı¬ 
dan ve yeryüzünde değişik kısımlarda doğup battığını ifade eder. Bu 
yüzden doğu baü tek değildir, birçok doğu ve batı vardır. Öte yandan 
kuzey ve güney gibi doğu ve batı da bir yön tarif eder. Bu yüzden Şua- 
ra Suresi 78. ayette ve Müzzemmil Suresi 19. ayette "Doğunun ve Ba¬ 
tının Rabbi" denilmektedir Diğer bir yönden de bakıldığında yeryü¬ 
zünde iki doğu ve iki batı vardır. Çünkü yeryüzünün bir yan küre¬ 
sinde göneş doğarken, diğer bir yan kürede güneş batar. Bu yüzden 
Rahman Suresi 17. ayette "iki doğunun ve iki batının Rabbi" denil¬ 
mektedir. İzah için bkz. Rahman an: 17. 

29. Allah Teâlâ onun yüzünden "Doğunun Rabbi ve batının Rabbi" 
diyerek kendi üzerine yemin etmektedir. Bunun anlamı, "çünkü biz 
doğuların ve batıların sahibiyiz bu yüzden bütün yeryüzü bizim kud¬ 
ret elimiz altındadır. Benden kurtulamazsınız. Biz ne zaman istesek 

sizi helak eder ve yerinize sizden daha iyilerini getiririz" demektir. 

30. Metinde " ^ j' " cümlesinde geçen nusb hakkında 
müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bunun put olduğunu söyler. 
Dünyadayken bu putlara nasıl koşarak gidiliyorsa, o gün de Allah'ın 
hesabına öyle koşarak getirileceklerdir. Diğer bazı müfessirler ise 
bunlann. birbirlerini geçmeye çalışan yanşçılar için dikilmiş nişan¬ 
lar olduğunu söylerler. 

MEARİC SURESİNİN SONU 
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71 
• 

NUH SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Nuh, hem surenin ismi hem de konusudur. Başından sonu¬ 
na kadar bu surede Nuh'un (a.s) kıssası anlatılmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Bu sure, Mekke döneminin başlarında nazil olan 
Surelerdendir. Muhtevasmdan, bu surenin de Allah Rasulü'ne karşı 
muhalefetin şiddetlendiği dönemde nazil olduğu anlaşılmaktadır. 

Konu: Bu surede Hz. Nuh (a.s) kıssası sırf hikaye olsun diye anla¬ 

tılmamaktadır. Bununla, Mekke'deki kafirlerin Hz. Muhammed'e 
(s.a) karşı takındığı tavrın Nuh'un (a.s) kavminin takındığı tavnn ay¬ 
nısı olduğu açıklanarak uyanda bulunulmaktadır. Ve eğer bu tavn- 

nızdan vazgeçmezseniz sizin sonunuz da aynı Nuh'un (a.s) kavminin 
sonu gibi olacaktır. Surenin hiçbir yerinde açıkça böyle söylenmese 
de surenin nüzul zamanındaki şartlar, kendiliğinden böyle olduğu 

anlamını vermektedir. Birinci ayette, Allah ın (c.c) Hz. Nuh'a (a.s) 
peygamberlik vererek onu nasıl bir vazifeyle vazifelendirdiği bildiril¬ 
mektedir. 

ikinci ayetten dördüncü ayete kadar kısaca Hz. Nuh'un tebliğine 
nasıl başladığı ve kavmini neye davet ettiği açıklanıyor. Daha sonra 
uzunca bir süre daveti ve tebliği uğruna her türlü eziyet ve musibet¬ 
lere nasıl katlandığı anlatılmaktadır. En sonunda da Nuh (a.s), Rab- 
bi huzurunda, -beşinci ayetten yirminci ayete kadar olan bölümde 
açıklandığı gibi- kavminin halini ve onlann tavırlarını arzetmekte- 

dir. "Ben ne kadar onlan yola getirmek için çabaladımsa onlar da o 
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kadar inatla bana karşı geldiler" demiştir. 
Daha sonra, 21 ve 24. ayetler arasında kavminin onun davetini 

artık kesinlikle kabul etmediğine dair Nuh'un (a.s) son arz-ı hali be 

yan edilmektedir. "Bu insanlar, kendi yularlannı reislerinin eline 

vermişler ve o ileri gelenler de bana karşı her türlü oyunu ve fesadı 
yapmaktadırlar. Artık bunlann doğru yola girme kapılarının kapan¬ 

ma zamanı gelmiştir." Bu, Hz. Nuh'un sabırsız olduğunun bir göster¬ 
gesi değildir. Fakat senelerce azami sabır ile en zor şartlara karşı teb¬ 
liğ vazifesini ifa ettikten sonra artık kavminden umudu kesmiş vc 

bunlan yola getirmenin mümkün olmadığı neticesine varmıştır. 
O nun bu görüşü zaten Allah'ın (c.c) aldığı karara muvafık düşüyor¬ 
du. Bu yüzden hemen sonraki 25. ayette bu topluluğun hakkı ka¬ 

bulden yüz çevirici tavn dolayısıyla Allah ın bu azabı gönderdiği bü¬ 
yü rulmaktadır. 

Bu ayetlerde, tam azap geldiği anda Nuh'un (a.s) yapmakta oldu¬ 

ğu dua beyaın edilmektedir. Hz. Nuh, bu duada kendisi ve bütün ehli 
iman için mağfiret talebinde bulunurken kavmi için de "Allah'ım! 
Bunlarda hiçbir hayır kalmamıştır, onlardan hiçbirini canlı bırak¬ 

ma. Bunlann nesilleri de kafir ve facir olacak," demekteydi. 
Bu sureyi mütaala ederken Kuranın diğer yerlerinde Hz. Nuh'un 

öyküsünün geçtiği bölümler de göz önünde tutulmalıdır. (Mesela 

bkz. Araf: 59-64: Yunus: 71-73: Hud: 25-29: Muminun: 23-31: Şuara 
105-122: Ankebut: 14- 15: Saffat: 75- 82: Kamer: 9- 16). 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hiç şüphesiz, biz Nuh'u; "Kavmini, onlara acı bir azab gelmeden ev¬ 

vel uyarıp-korkut" diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönder¬ 

dik.1 

2 O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apa¬ 

çık bir uyarıcı-korkutucuyum." 

3 "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup-sakının ve bana itaat 

edin."2 

4 "Ki günahlarınızı bağışlasın ^e sizi adı konulmuş bir ecele kadar 

ertelesin.4 Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez.5 Bir bilmiş 
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olsaydınız.6 
5 Dedi ki: 7"Rabbim, gerçekten ben kavmımi gece ve gündüz davet 

edip-d urdum." 
6 "Fakat benim davet etmem, bir kaçıştan başkasını arttırmadı."8 

7 "Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için9 her davet edişimde, on¬ 

lar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler10 ve 

büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler."11 

8 "Sonra ben onları açıktan açığa da davet ettim." 
9 "Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli 

gizli yollarla yanaşmak istedim." 
10 "Bundan böyle" dedim. "Rabbinizden mağfiret isteyin çünkü ger¬ 

çekten O, çok bağışlayandır. 

11 "(Öyle yapı ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) 

yağdırsın." 

AÇIKLAMA 

1. Yani, onlara, eğer yapmakla olduklan sapıklık ve ahlaki suçlar¬ 

dan vazgeçmezlerse Allah'ın indinde azaba müstehak olacakları ha¬ 

berini ver. Öle yandan bu azaptan kurtulmak için hangi yolu takip 

edeceklerini de onlara göster. 

2. Birincisi Allah'a ibadet. İkincisi takva, ve üçüncüsü Rasul'e ita¬ 

at. İşte Hz. Nuh. risaleti tebliğe başladığında kavmini bu üç şeye da¬ 

vet etmişti. Allah'a ibadetin anlamı; başkalarına ibadet etmeyi bıra¬ 

karak yalnızca O na ibadette bulunmak ve O nun emirlerini yerine 

getirmektir. Takva'dan kasıt: Allah ın hoşnut olmadığı bütün işler¬ 

den -ki o ameller Allah'ın azabına sebep olur- sakınmak ve Allah'tan 

korkafak yaşamaktır. Üçüncü olarak "Bana itaat edin” den kasıt. 

"Benim size Allah'ın Rasulü olarak tebliğ etmekte olduğum emirlere 

itaat edin" demektir. 

3. Burada "Sizin günahlarınızı bağışlar" denilmektedir. Bu demek 

değildir ki Allah sizin bazı günahlarınızı bağışlayacaktır. Bundan 

kasıt aslında şudur: Eğer bu size takdim edilen üç şeyi kabul ederse¬ 

niz o zaman daha önce yaptığınız bütün günahlar atfedilecek de¬ 

mektir. Buradaki ( ) ba’ziyet" (bazılık) için değilde ( j* ) mana¬ 

sında kullanılmıştır. 
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4. Yani eğer siz bu üç şeyi kabul ederseniz Allah size normal bir ya¬ 

şama müddeti verecektir. 

5. Bu belli bir süreden kasıt, Allah'ın tayin ettiği azab vaktidir. Bu¬ 

nun hakkında Kur an da pekçok açıklıklar getirilmiştir. Bir kavim 

için azabına karar kılınmışsa ondan sonra artık iman etseler de af 

olunmayacaklardır. 

6. Yani, "Benim vasıtamla Allah'ın mesajı size ulaştıktan sonra si¬ 

ze verilen bu müddetin aslında iman etmeniz için size tanınan müh¬ 

let olduğunu" bir anlasanız. İşte bu müddet bittikten sonra artık Al¬ 

lah'ın azabından hiç kurtulma şansınız yoktur. O zaman ise telaşla 

hemen iman etmeye çalışacak ve azabın nazil olmasını beklemeye¬ 

ceksiniz. 

7. Aradaki uzun bir tarihi dönem atlanarak Hz. Nuh'un risaletinin 

son dönemlerinde Allah a (c.c) sunduğu arz-ı hali nakledilmekte¬ 

dir. 

8. Yani, ben onlara ne kadar çağnda bulunduysam onlar da o ka¬ 

dar benden kaçtılar. 

9. Bu mevzudan da isyanlarım bırakarak af dilemeleri ve ancak o 

zaman Allah'ın onlan affedeceği kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

10. Yani, onlar yüzlerini saklamak talar. Bundan şu anlaşılabilir: 

Onlar, değil Hz. Nuh'un davetine kulak vermek, onun yüzüne bile 

bakmak istemiyorlardı. Ya da bunu, Nuh (a.s) yanlanndan geçerken 

onlan tanımasın ve onlan davet etmesin diye yapıyorlardı. Şimdi de 

aynı tavn Mekke'deki kafirler Allah Rasulü ne karşı gösteriyorlardı. 

Hud Suresi 5. ayette bu tavır şöyle izah ediliyor: "Haberiniz olsun, 

gerçekten onlar ondan gizlenmek için haktan kaçınır yan çizerler, 

haberiniz olsun, onlar örtülerine büründükleri zaman, Allah, gizli 

tuttuklannı da. açığa vurduklannı da bilmektedir." (İzah için bkz. 

Hud an: 5-6.) 

11. Buradaki kibirden anlaşılan şudur: Onlar hakka boyun eğme¬ 

yi ve Allah Rasulu nün uyanlarını kabul etmeyi kendileri için şeref 

kinci bir şey olarak görüyorlardı. Mesela, tıpkı salih bir kimsenin bir 

şahsa bazı nasihat ve tembihlerde bulunmasına karşılık o kimsenin 

dudak bükerek dönüp gitmesi gibi. Yani, o kibri yüzünden nasihat¬ 

leri kabul etmemektedir. 
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12 "Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) 
bağlar-bahçeler versin, ırmaklar da versin."12 

13 "Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vekan ummuyorsunuz?"13 
14 "Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır."14 
15 "Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirlcriyle bir uyum 

(mutabakat) içinde yaratmıştır?" 

16 "Ve ayı da bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve 
yakıcı) bir kandil yapmıştır." 

AÇIKLAMA 

12. Kur'an-ı Kerim in pekçok diğer ayetlerinde de açıklandığı gibi, 
Allah'a isyan eden için sadece ahiret değil, bu dünya da dar gelecek¬ 
tir. öte yandan, eğer bir topluluk inkâr yerine iman eder, takvaya ve 
Allah'ın emirlerine itaat ederse sadece ahirette değil, bu dünyada da 

onun üzerine Allah'ın nimetleri yağacaktır. Taha Suresi nde buyru¬ 
luyor ki: "Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için bu dünya dar 
olacak ve kıyamet günü kör olarak haşrolunacaktır" (Ayet 124). Mai- 

dc Suresi nde de buyuruluyor ki: "Eğer bu Ehl-i Kitap, Tevrat. Incil ve 
Rablerinin gönderdiği diğer semavi kitapları gereğince yerine getir¬ 
selerdi muhakkak ki üzerlerine nzık yağacak ve yer altından da nzık 

kaynayacaktır.'' (Ayet 66) Araf Suresi nde ise buyuruluyor ki: "Eğer o 
ülkelerin halklan inanıp sakınsalardı, şüphesiz üzerlerine gökten ve 
yerden bolluklar açardık" (Ayet 96) Hud Suresinde Hud (a.s) kendi 
kavmine şöyle hitap etmiştir: "Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma 
dileyin, O'na tevbe edin, sağanak (bol nimetler, yağmurlar) yağdırsın 
ve gücünüze güç katsın. (Ayet:52) Aynca Peygamber (s.a) sıfatıyla yi¬ 

ne Hud Suresi nde Mekke ehline şöyle hitap edilmişti; “Rabbinizden 
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bağışlanma dileyin. O na tevbe edin. O da sizi, bir vakte kadar bu 
dünyada güzel bir meta ile metalandırsm." (Ayet 3). Bir hadisi şerifte 
de Allah Rasulü Kureyşlilere şöyle seslenmişti; Bir kelimedir ki; eğer 
onu kabul ederşeniz Arab'a da Acem e de galip gelirsiniz. İzah için 
bkz. Maide an: 96; Hud an: 3; ve 57; Taha an: 105; ve Saad Suresini! 
girişi. 

Kur an’m bu aynı hidayetirle uyarak bir kere Hz. Ömer kıtlık yü¬ 
zünden yağmur duasma çıkmış ve sadece istiğfar etmekle yetinmiş¬ 
ti. Herkes "Ey müminlerin emiri; yağmur için dua etmediniz" diye 
hatırlatınca ‘Ben semanın yağmur gelen kapılarını vurdum buyur¬ 
muştu. Sonra da Nuh Suresi nin bu ayetini okumuştu, (lbn Cerir ve 
îbn Kesir) Bir kere Haşan Basri'nin meclisinde bir şahıs kuraklıktan 
şikayet etti. O da O'na "Allah'a istiğfar et" dedi. Başka bir şahıs mali 
sıkıntılarından, bir diğeri çocuğunun olmamasından, bir başkası da 
arazisinin verimli olmayışından şikayetçi oldular. Her birine aynı 
cevabı, "Allah'a istiğfar ediniz," karşılığını verdi. Bu sefer orada bulu¬ 
nanlar "Herkese aynı şeyi söylüyorsun" dediklerinde ise cevap ola¬ 
rak Nuh Suresi nin bu ayeti okundu (Keşşaf.) 

13. Yani bunlar, bu dünyanın bu küçük reislerinin önderlerinin 
vs. şereflerini rencide edecek bir hareket yapsalar bunu çok tehlikeli 
buluyorlar ama Alemlerin Rabbi olan Allah’ın da bir şerefi olduğunu 
hiç düşünmüyorlar. O'na karşı geliyorsunuz. O nun ilahhğına baş¬ 
kalarını da ortak ediyorsunuz, ve de O nun, sizi bu yüzden cezalan¬ 
dıracağından hiç çekinmiyorsunuz. 

14. Yani, yaratılışın muhtelif aşamaları geçildikten sonra sizi hu 
halinize getirdik. Önce siz anne ve babanızın sulbünde ayrı ayn 
sperm haline idiniz. Ondan sonra Allah'ın kudreti, iki nutfeyi bir 
araya getirmiş ve sizin hamlinize karar kılmıştı. Bilahare sizi anne¬ 
nizin kamında merhale merhale geliştirerek bir insan haline getir¬ 
miş, bu dünyada bir insan olarak ihtiyacınız olan bütün güç ve kuv¬ 
vetleri size yerleştirmişti. Sonra da can sahibi bir bebek olarak sizi 
ana rahminden dünyaya getirdi ve her an sizin bu durumunuzu te¬ 
kamül ettirdi, geliştirdi. Ta ki siz artık bir genç insan oldunuz. Haya¬ 
tınız süresince değişik merhaleler gördünüz. Bütün bu merhaleler¬ 
de siz hep Allah'ın elinde idiniz. Eğer O isteseydi sizin hamliniz karar 
kılınmazdı. Sizin yerinize başka bir kişi orada karar kılınırdı. Ve yine 
eğer O isteseydi sizi ana kamında sağır, kör, dilsiz ve kötürüm eder¬ 
di, ya da akılsız ederdi. Eğer O isteseydi sizi bu dünyada başka bir 
surette yaratır veya doğduktan sona sizi helak edebilirdi. Bütün 
bunlar için Allah'ın bir işareti kafiydi. İşte o kadar çaresizsiniz ki, 
O na karşı yaptığınız her türlü küstahlığa rağmen nasıl olur da kur¬ 
tulacağınızı zannedersiniz. Her türlü nankörlük ve isyankarlığı ya¬ 
parsınız da bunlardan dolayı bir ceza görmeyeceğinizi mi sanırsı¬ 
nız? 
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17 "Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi."13 
18 "Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla 

diriltip-çıkaracaktır." 
19 "Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı." 
20 "Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsımz, diye." 
21 Nuh: "Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları 

kendisine ziyandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular." 
22 "Ve büyük büyük hileli-düzenler kurdular."16 
23 "Ve dediler ki: -Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne 

Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne Ye'ûk'u ve ne de Nesr'i."17 

AÇIKLAMA 

15. Burada, insanın yaratılışı ile bitkilerin yaratılışı arasında ben¬ 

zetme yapılmaktadır. Tıpkı nasıl yeryüzünde önce bitki yok iken Al¬ 

lah onlan bitirdiyse, insanı da öyle meydana getirmişti. 
16. Mekr’den murad, kavmin önder ve ileri gelenlerinin Nuh'a (a.s) 

karşı halkı kandırmak için kullandıkları hilelerdir. Mesela halka di¬ 

yorlar ki, “Nuh da sizin gibi bir adam. O na Allah tarafından vahiy 
geldiğini nasıl kabul edebiliriz?" (Araf 63; Hud 27). Nuh'un takipçileri 
O na hiç düşünmeden inanan bizim en düşük insanlanmızdır. Eğer 
O nun daveti gerçek olsaydı bizim ileri gelenlerimiz ve önderlerimiz 
de O na iman ederdi." (Hud, 27) "Eğer Allah tarafından gönderilmiş 
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bir Rasül olsaydı yanında bir de melek olurdu. “ (Muminun: 24) "Eğer 

bu şahıs Allah'ın göndermiş olduğu bir insan olsaydı O nun yanında 

hazineler olurdu, ve gaybın ilmini bilirdi, melekler gibi her türlü ihti¬ 

yaçtan uzak olurdu” (Hud: 31) Nuh ve O na inananlarda ne üstün¬ 

lük var ki" (Hud: 27) "Aslında bu şahıs sizin üzerinize üstünlük kur¬ 

mak istiyor" (Müminun: 25) Hemen hemen bu aynı şeyleri Kureyş'in 

ileri gelenleri de halkı kandırmak için kullanıyorlardı. 

17. Burada Nuh kavminin mabutlarından bazılarının ismi sayıl¬ 
maktadır. Onlardan sonra Araplar da onlara tapmaya başlamışlar¬ 

dır. İslâm zuhur ettiği zaman Arabistan'ın pekçok yerinde bu ilahlari 

çin tapınakları vardı. Bu putlar hakkındaki bilgilerin, tufanda kur¬ 

tulanlar vasıtasıyla gelmiş olması mümkündür. Nuh'un (a.s) çocuk¬ 

tan yeniden, cahilce bu putlan yaparak onlara tapınmaya başlamış¬ 

lardır. Vedd: Kudaa Kabilesinin bir kolu olan Beni Kalüb bin Vebu- 

re'nin ilahı idi. Onlar bu ilahtan için Dumet-el-Cendel denilen yerde 

bir tapınak inşa etmişlerdi. Kadim Arap yazıtlarında bu isme Vedim 

Abum şeklinde yani, (vadd baba) şeklinde rastlanmaktadır. Kel- 

bi'nin açıklamasına göre bu put iri yan gövdeli bir erkek şeklinde idi. 

Kureyş Araplan da buna mabut olarak inanmaktaydılar. Yalnız on¬ 

larda bunun ismi Vud olarak biliniyordu. Aynca tarihte buna nis- 

betle, Abdivedd isimli bir şahıstan da bahsedilir. 

Suva; Huzeyl Kabilesinin tannçasıydı, bir kadın şeklindeydi. Yan- 

bu'ya yakın Ruhat denilen yer dolaylannda bunun tapmağı bulun¬ 
maktaydı. 

Yeğus; Tay kabilesinin ve bu kabilenin bir şubesi olan Enum ve 

Mezhic'in bazı kollarının ilahı idi. Mezhiç'liler Yemen ve Hicaz ara¬ 

sındaki Cürş denilen bir yerde bu putu dikmişlerdi. Dişi bir aslan bi¬ 

çimindeydi. Kureyş'den bazılarının ismi ise Abd-Yeğus olarak anıl¬ 

maktaydı. 

Yeûk; Yemen in Hemdan bölgesinde Hemdan kabilesinin bir kolu 

olan Heyvan'ın mabuduydu, at şeklindeydi. 

Nesr; Himyer bölgesinde, Himyer kabilesinin bir kolu olan Al-i zul- 

Kulânın mabudu idi. Belühe makamındaki bu put bir akbaba şeklin¬ 

deydi. Şebe'nin eski yazıtlarında da bunun ismine Nasur şeklinde ya¬ 

zılmış olarak rastlanmaktadır. Bunun tapınağına Beyt-i Nasur, onla¬ 

ra tapanlara da Ehl-i Nasur diyorlardı. Eski eserlerde ve arabın civa¬ 

rında bulunan diğer bölgelerdeki tapınakların kapılarının üzerinde 

bu akbaba resimleri vardı. 
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24 "Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen de o zalimle¬ 

re sapıklıktan başkasını arttırma."18 

25 Bunlar, hatalan dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldu¬ 
lar.19 O zaman da Allah’ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar.20 

26 Nuh "Rabbim, yer yüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bı¬ 
rakma." dedi. 

27 "Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp-sap- 
tınrlar ve onlar, kötülükte sının aşan (facir'den) kafirden başkasını do¬ 
ğurmazlar." 

28 "Rabbim, beni, annemi-babamı, mü'min olarak evime gireni, 
iman eden erkekleri ve iman eden kadınlan bağışla. Zalim olanlara da yı¬ 
kımdan başkasını arttırma" 

AÇIKLAMA 

18. Girişte de beyan edildiği gibi, Hz. Nuh'un bu bedduası sabırsız¬ 
lık dolayısıyla değildi. Fakat senelerce Hakk ı tebliğ ettikten sonra, 
kavminin artık iman etmeyeceğini anlayınca ağzından bu kelimeler 
döküldü. Musa'da (a.s) aynı şartlar altında Firavun un kavmi için 
beddua etmişti." Ey Rabbim! Bunlan mallann içerisine göm ve kalp¬ 
lerini mühürle ki o şiddetli azabı görmeden iman etsinler." Allah 
Teâlâ da cevaben "Senin duana isabet ettim" buyurmuştu. (Yunus 
Suresi: 88-89.) Hz. Musa gibi Hz. Nuh da bedduasını Allah'ın nzası 
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doğrultusunda yapmıştır. Hud Suresi nde "Nuh'a vahy edildi: Ger¬ 
çekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu 
ha^de onların işlemekte olduklanndan dolayı üzülme" denilmişti. 
(Hud: 36) 

19. Yani, boğulmakla onların işi bitmiş değil, ölümden sonra onla¬ 
rın ruhları hemen ateş azabına atılacaktır. Aynı muamele Müminun 

Suresi 45 ve 46. ayetlerde beyan edildiğine göre Firavun ve onun 
kavmine de olmuştur. İzah için bkz. Müminun an: 63. Bu ayet aynı 
zamanda berzahtaki (kabir hayatı) azabın delilidir. 

20. Yani, kendilerinin yardımcıları zannettikleri ilahlar bunları 
kurtaramadı. Bu adeta Mekke ehline bir ikazda bulunma idi. Al¬ 
lah'ın azabı geldiğinde bu güvendiğiniz ilahların size de hiç bir yardı¬ 
mı olmayacak. 

NUH SURESİNİN SONU 
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72 
• 

CİN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Cin kelimesi, surenin ismi olduğu gibi muhtevasıdır da. Çün¬ 
kü bu surede cinlerin Kur an dinlemeleri ve sonra kendi kavimlerine 
dönmeleri hadisesi açıklanmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Buhari ve Müslim'de Hz. Abdullah bin Abbastan 
rivayet edilir ki, bir gün Allah Rasulü yanında arkadaşları ile beraber 
Ukaz panayırına gitmişti. Yolda Nahle denilen yerde Allah Rasulü 
sabah namazını kıldırdı. Bu esnada Cinlerden bir grup oradan geç¬ 
mekteydi. Kuranın tilavetini duyduklarında hemen durmuşlar ve 
dikkatle dinlemeye başlamışlardı. İşte bu hadisenin zikri bu surede 
geçmektedir. 

Müfessirlerden çoklan bu rivayete dayanarak bu hadisenin Ra- 
sulüllah'ın Taif seferi esnasında olduğunu söylemişlerdir ki bu hadi¬ 

se risaletin 10. yılında hicretten 3 sene önce vukubulmuştu. Fakat 

bu kıyas birçok nedenden dolayı doğru değildir. Rasulüllah'ın Taif 
seferi sırasmda cinlerin Kur an dinlemesi hadisesinin anlaüldığı Ah- 

kaf Suresi nin 29. ayeti ile 39. ayetleri arası göz önünde bulunduru¬ 
lursa, o cinlerin iman ehlinden oldukları anlaşılacaktır. Bunlar, Hz. 

Musa'ya ve diğer gelmiş semavi kitaplara inanmaktaydılar. Halbuki 

bu surenin 2. ayetinden 7. ayetine kadar olan bölümden açıkça an¬ 
laşılmaktadır ki, bu sefer de Kur'an-ı Kerim dinleyen cinler müşrik 
idiler, ahireti ve peygamberliği kabul etmiyorlardı. Aynca tarihi ka¬ 

yıtlardan da anlaşılıyor ki Rasulüllah'ın yanında Hz. Zeyd bin Hari- 
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şe'den başka kimse yoktu. Halbuki bu seferde İbn Abbas'ın rivayeti¬ 
ne göre Rasulüllah'm yanında birkaç sahabinin de bulunduğu anla- 
şvmaktadır. Ve diğer rivayetlerden, Rasulüllah'm Taiften dönerken 
yolda Nahle'de konakladığı zaman cinlere Kur'an ı dinlettiği anlaşıl¬ 
maktadır. İbn Abbas'ın rivayetine göre, bu surede geçen seferde ise 
Allah Rasulü Mekke'den Ukaz’a doğru gitmekteydi. Bu sebeplerden, 
bu surede geçen hadise ile Ahkaf Suresi nde geçen hadisenin aynı ol¬ 
madıkları ayrı ayn zamanlarda vukubulduklan anlaşılmaktadır. 

Ahkaf Suresi nde zikredilen hadise hakkında, bu hadisenin risa- 

letin onuncu senesinde Taif e giderken meydana geldiği hususunda 
bütün raviler ittifak etmektedir. O zaman, bu ikinci hadisenin ne za¬ 

man vuku bulduğu sorusunun cevabını yukarıdaki İbn Abbas'ın ri¬ 

vayetinden anlayamamaktayız. Aynca bunun ne zaman olduğuna, 
yani Rasulüllah'm (s.a) ne zaman bir cemaatle beraber Ukaz panayı¬ 
rına gittiğine dair herhangi bir tarihi rivayet de yoktur. Fakat bu su¬ 

renin 8. ayetinden 10. ayetine kadarını dikkatle okursak bunun ri- 
saletin ilk dönemine ait bir hadise olduğunu anlarız. Bu ayetlerde 
beyan edilmektedir ki. Rasulüllah'm bi setinden önce cinler bazen 
gökten bazı haberler alabiliyorlardı. Fakat bundan sonra cinler bir¬ 
denbire gökte her yerde çok sıkı kontrol olduğunu, gözcü meleklerin 
konulduğunu ve yıldızların kendilerine atıldığını farkettiler. Daha 
önce az çok sağdan soldan kaçak haber alabiliyorlardı, ama şimdi 
artık bu mümkün olmuyordu. Her tarafta melekler bulunduğunu ve 
onlara ateş saçan yıldızlar fırlattıklarını gördüler. Bu yüzden gökten 
bir haber alabilmeleri için sabit bir yerde duramıyorlardı. "Herhalde 
yeryüzünde çok büyük bir hadise vukubulmuş veya vukubulacak ki 
bu kadar sıkı denetim var ' diyorlardı. İşte cinler Rasul'ün ağzından 
Kur'an-ı Kerim i duyduklarında o büyük hadisenin bu olduğunu ve 
bunun için gökteki bütün kapıların kendilerine kapandığını hemen 

anladılar. 
Cinlerin Hakikati: Bu sureyi mütaala etmeden önce zihinde bir ka¬ 

rışıklık meydana gelmemesi için cinlerin mahiyetinin ne olduğunu 
anlamamız gerekmektedir. Çağımızda bazıları cinlerin bir hakikati 

olmadığı yanılgısına düşmüşlerdir. Bunlara göre, bu. eski çağların 
vehim ve hurafelerinin bir kalıntısıdır. Onların bu görüşü ne bir 
araştırmaya dayanmaktadır, ne de kendilerinin böyle bir bilgi sahibi 

olduklarını iddia edebilirler. Duyumlayamadıklan şeyin bir varlığı¬ 
nın olmadığını ileri sürmektedirler. Halbuki, bu koca kainat içeri¬ 
sinde insanın his ile idrak edebileceği şeyler o kadar azdır ki bunun 
misali bir okyanusun yanında bir katre gibidir. Bu yüzden, hissede- 
mediği şeyin var olmadığım ve var olan şeyin muhakkak hissedilme- 
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si gerektiğini sanmak, aslında o kişinin kendi aklının iflasının bir de¬ 
lilidir. Böyle bir düşünce ile insan, sadece cinlerin varlığım inkar et¬ 
mekle kalmaz, daha birçok kendi tecrübe ve gözlemine girmeyen ger¬ 

çeği de inkar eder. Diğer şeyler bir kenara, onun için Allah'ın varlığı 
bile kabul edilecek bir şey olamaz. İşte Müslümanlardan bu düşün¬ 
celerin etkileri altında kalan bazıları Kur an ı inkar etmediler, ama 

cin, iblis ve şeytan hakkında değişik tevillere gittiler. Bunlardan ka¬ 
sıt, müstakil bir varlıkları olan gizli mahluklar değildir diyorlardı. 
Bazı yerlerde şeytanı, insanın behimî kuvvetleri olarak yorumlamış¬ 
lardı. Ve bazen cin kelimesinden kasıt; Kuranı gizlice dinleyen, vah¬ 
şi. medenî olmayan ve dağlarda yaşayan insanlar olarak tevil etmek¬ 
teydiler. Halbuki Kur'an'ın buyruğu hiçbir tevile yer bırakmayacak 
şekilde açıktır. 

Kur'an-ı Kerim de sadece bir yerde değil, müteaddid yerlerde ve 
insanların iki ayn cins yaratık olduklarından bahsedilmektedir. Ör¬ 
neğin bkz. Araf: 38; Hud: 119; Fussilet: 25-29; Ahkaf: 18; Ez-Zariat 
56; en-Nas: 6; ve Rahman Suresi, cinleri insanoğlunun bir kısmı ola¬ 
rak saymaya yer bırakmayacak açıklıktadır. 

Araf:12'de Hicr 26-27'de ve Rahman 14-15 de insanın çamurdan 
yaratıldığı, oysa cinlerin ateşten yaratıldıkları açık bir şekilde bildi¬ 
rilmektedir. 

Hicr Suresi 27. ayette cinlerin insandan önce yaratılmış oldukları 
izah edilmektedir. Bunu, Kur'an'da yedi yerde geçen Adem ve İblis 
kıssası da teyid etmektedir. Her yerde insan yaratılmadan önce İbli¬ 
sin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Aynca Kehf Suresi 50. ayette İb¬ 
lisin cinlerden birisi olduğu bildirilmiştir. 

Araf Suresi 27. ayette cinlerin insanları gördüğü, ama insanların 
onlan görmediği söylenmektedir. 

Hicr 16-18; Saffat 6-10; Mülk 5 de cinlerin göklere çıkabildikler 
ama belli bir sınırdan öteye gidemedikleri açıklanır. O sınırdan öteye 
geçemezler ve Mele-i Âlâ daki konuşmaları dinlemek isterlerse orada 

durdurulurlar. Gizlice dinlemeye çalışırlarsa, yıldız ateşiyle kovu¬ 
lurlar. Bu şekilde, müşrik Araplar ın, cinlerin Allah'ın gaybını ve 

O nun sırlarını bildiklerine dair olan yanlış düşünceleri reddedil¬ 
mektedir. Aynı düşünce Sebe Suresi 14. ayette de reddedilmiştir. 

Bakara Suresi 30-40 ve Kehf Suresi 50. ayetlerden Allah'ın, yeryü¬ 

zünün halifeliğini insana verdiği ve insanların cinlerden üstün mah¬ 
luklar oldukları anlaşılıyor. Şüphesiz bazı istisnaî sayılabilecek güç¬ 
ler, cinlere de bağışlanmıştır. Buna Nemi Suresi 7. ayette bir örnek 
verilmektedir. Ama bu gibi bazı güçler insanlardan çok daha güçlü 
olan hayvanlara da verilmiştir. Fakat bu, hayvanların insanlardan 
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daha faziletli oldukları anlamına gelmez. 

Kur'an-ı Kerim de, cinlerin de insanlar gibi irade sahibi yaratıklar 

oldukları bildirilmektedir. Onlara da irade verilmiştir. Onlar da itaat 

veya isyan etmek, inkar veya iman etmek hususunda tıpkı insanın 

serbest olduğu gibi serbesttirler, iblis hadisesi ve Ahkaf ve Cin Sure¬ 

lerinde geçen, bazı cinlerin iman etme hadiseleri bunun açık delili¬ 

dir. 
Kur'an-ı Kerim de onlarca yerde, iblis in, ta Adem'in yaratılışın¬ 

dan beri insanı yoldan çıkartmaya azmettiği gerçeği açıklanmakta- 

dır. O zamandan beri cinlerden şeytan olanlar insanları yoldan çı¬ 

karmaya çalışmaktadır. Ama insana musallat olarak ona zorla bir 

şeyi yaptırma gücüne sahip değillerdir. Fakat insanların kalbine 

vesvese verirler ve onları kötü yola teşvik ederek çirkin ve kötü şeyle¬ 

ri güzel gösterir, onlan yoldan çıkarmaya çalışırlar. Mesela bkz. Ni¬ 

sa: 117-120; Araf: 11-17; İbrahim: 20; Hicr: 30-42; Nahl: 98-100; İsra 

65. 
Kur'an-ı Kerim de cahiliye döneminde müşrik Arapların, cinleri 

Allah'ın şeriki sayarak onlara ibadet etmekte oldukları ve onlan Al¬ 

lah’a nispet ettikleri bildirilmiştir. Bkz. El-Enami: 100; Sebe: 40-41; 

Saffat: 158. 
Bu izahlardan sonra, cinlerin insanlardan ayn, kendi başlanna 

bir varhklan olan gizli mahluklar olduklan anlaşılmaktadır. Esrarlı 

hususiyetleri dolayısı ile bazı cahiller onların varhklan ve güçleri 

hakkında çok abartmalı düşüncelere kapılmışlar ve hatta onlara 

tapmaya başlamışlardır. Fakat Kur'an-ı Kerim onlar hakkında ger¬ 

çek hakikatleri bildirerek onlann ne olup ne blmadıklannı izah et¬ 

miştir. 

Konu: Bu surenin ilk ayetinden 15. ayetine kadar cinlerden bir gu¬ 

rubun Kur an ı dinledikleri ve bunun onlan etkilediği ve sonra kendi 

kavimlerine dönerek onlara ne söyledikleri bildirilmektedir. Bu bağ¬ 

lamda Allah (c.c) onlann bütün konuşmalannı değil, ondan sadece 

bazı gerekli kısımlannı pktarmıştır. Bu yüzden üslub da devamlı bir 

konuşma niteliğinde değildir. Onlann ne dediği bazı cümleler aktan- 

larak bildirilmektedir. Cinlerin dillerinden çıkan kelimeleri dikkatli¬ 

ce okursak, onlann iman etme ve kavimlerine bunun tebliğini yap¬ 

ma hadiselerinin neden burada, beyan edildiği kolayca anlaşılacak¬ 

tır. Biz dipnotlarda onlann sözlerini açıklamıştık. Bu da onlann ga¬ 

yelerini anlamaya yardımcı olacaktır. 
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Bundan sonra ayet 16’dan 18'e kadar insanlara, eğer şirkten vaz¬ 

geçerler ve doğru yolda sebat ederlerse, üzerlerine nimetlerin yağa¬ 

cağı anlatılmaktadır. Tersine, eğer Allah'm gönderdiği nasihate yüz 

çevirirlerse sonunda şiddetli azaba maruz kalacaklardır. Daha son¬ 

ra 19‘dan 23'e kadar Mekke'deki kafirlere "Allah Rasulü sizi Allah a 

çağırıyor, siz ise O na hücum ediyorsunuz" denilerek onlar azarlan¬ 

maktadır. Oysa ki Rasul'ün işi sadece size Allah'm mesajmı ulaştır¬ 

maktır. Size bir fayda veya zarar vermeye yetkili olduğunu ileri sür¬ 
müyor. Ayet 24 ve 25'de "Bugün siz Allah Rasulü'nü çaresiz görerek 

onu bastırmaya çalışıyorsunuz, ama o vakit geldikten sonra gerçek¬ 

ten çaresiz kimdir göreceksiniz. O vaktin uzak mı yakın mı olduğu 

hususunda Rasul’e bir bilgi verilmemiştir, ama herhalûkarda o va¬ 

kit gelecektir." denilerek kafirler ikaz edilmektedir. Sonunda da gay- 

bın bilgisinin Allah'a ait olduğu, Rasul'ün ise sadece Allah'ın verdiği 

kadarıyla bunu bilebileceği bildirilmektedir. Bu ilim O na risaletini 

yerine getirmek gayesiyle ve dışarıdan kimsenin müdahalede bulu¬ 

namaması için çok emin bir vasıtayla verilmiştir. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: "Cinlerden bir grup dinle¬ 

yip1 de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir 

Kur'an dinledik.2 

2 "O (Kur'an), 'gerçeğe ve doğruya' yöneltip-iletiyor. Bu yüzden biz 

ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayaca¬ 

ğız."3 

3 Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir 

çocuk.4 

4 "Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı-beyinsizlerimiz.5 Allah'a karşı 

'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler." 

5 "Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiye- 

ceklerini sanmıştık."6 

AÇIKLAMA 

1. Buradan anlaşılıyor ki: Allah Rasulü'ne cinler gözükmemişti ve 

O da onların kendisini dinlediklerini bilmiyordu. Daha sonra vahiy 
vasıtasıyla olaydan haberdar olmuştur. Hz. Ibn Abbas bu kıssa için 
"Allah Rasulü cinlerin karşısında Kur an okumadı ve onlan görme¬ 

di" demektedir. (Müslim, Tirmizi, Müsned-i Ahmed, ibn Cerir.) 
2. Metinde "Hayret verici bir Kur'an" cümlesi geçmektedir. Kur'an 

kelimesinin manası "okunacak şey" demektir. Bu kelime, cinlerin 
Kur an la ilk kez tanıştıkları ve bu dinledikleri şeyin Kur an olduğu- 
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nu bilmedikleri için bu manada kullanılmıştır. "Acebe" mübalağa si- 
gasıdır. Arapça'da çok hayret verici birşey hakkında kullanılır. Böy- 
lece cinlerin sözünden "Biz öyle bir söz dinledik ki, gerek dil yönün¬ 
den gerekse konu itibariyle emsalsizdir" dedikleri anlaşılmakta¬ 
dır. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, cinler yalnızca insanlan dinlemekle kal¬ 
mıyor, aynı zamanda onların lisanını da çok iyi anlıyorlar. Bütün in¬ 
sanların dillerini bildikleri söylenemez. Yaşadıkları bölgedeki insan¬ 
ların dilini bilmeleri mümkündür. Kur an ın buradaki beyanından, 
bu Kur an dinleyen cinlerin Arapça'yı çok iyi bildikleri -ki onun bela- 
gatini, yüksek edebiyatını hissettikleri ve yüce mesajını anladıklan- 
anlaşılmaktadır. 

3. Bundan birçok şey anlaşılır. Evvelâ, cin Allah'ın varlığını ve Rab 
oluşunu inkar ediyor değildir. İkinci olarak, onlarda da insanlar gibi 
Allah a ortak koşan müşrikler vardır. İşte Kur an ı dinleyip de kendi¬ 
lerine döndükleri kavimleri müşriktiler, üçüncü olarak şu anlaşılır: 
Cinler için semavi kitapların nüzulü sözkonusu değildir. Dolayısıyla 
içlerinden iman edenler ancak insanlara kitap getiren peygamberle 
re iman ederler. Aynı husus Ahkaf Suresi 29-31. ayetlerden de anla¬ 
şılmaktadır ki, bu Kur an ı dinleyen cinler Musa (a.s) nın takipçile¬ 

riydiler. Ve Kur an ı dinledikten sonra kendi kavimlerine "Bu kelâm 
önceki semavî kitapları teyid etmektedir, buna iman edin" diye da¬ 
vette bulunmuşlardı. Rahman Suresi de aynı görüşü kuvvetlendir¬ 

mektedir. Genel olarak muhtevadan Allah Rasulü'nün davetinin 
muhatabının hem insanlar ve hem de cinler olduğu anlaşılmakta¬ 
dır. 

4. Bundan iki şey anlaşılmaktadır: Birincisi, bu cinler de Hristi- 
yan idiler veya Allah'a çocuk ve eş isnad eden başka bir dine inanı¬ 
yorlardı. Allah Rasulü'nün namaz kıldırırken Kur an dan tilavet et¬ 
mekte olduğu kısımlar, cinlerin akidelerinin yanlış olduğunu ve Al¬ 
lah'a eş ve çocuk isnad etmenin çok büyük bir cehalet ve küstahlık 
olduğunu bildiriyordu. 

5. Metinde "sefihuna"-(beyinsizimiz) kullanılmaktadır. Bu, bir şa¬ 
hıs için de kullanılabilir, bir gurup için de. Eğer tek bir şahıs anla¬ 
mında alırsak bundan kasıt iblis olur. Eğer bir grup olarak alırsak 
bu sefer cinlerden pekçok ahmak ve beyinsiz böyle söylüyor demek 
olur. 

6. Yani, onlann bu gibi yanlış tavsiyeleri sonucu biz doğru yoldan 

çıktık. Bir insan ya da bir cinin Allah a karşı bu kadar büyük bir iftira 
edeceğini düşünemedik. Şimdi ise bu Kur’an-ı Kerim'i dinledikten 

sonra onlann söylediklerinin Allah'a karşı çok büyük bir iftira ve ya¬ 
lan olduğunu anladık. 
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6 "Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı 

adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı."7 

7 "Ve onlar, sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak 

diriltmeyeceğini sanmışlardı."8 

8 "Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihab- 

larla kaplı (doldurulmuş) bulduk." 

9 "Oysa gerçekten biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde oturur¬ 

duk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen bir şi- 

hab bulur.9 

10 "Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü isten¬ 

di, yoksa Rableri kendileri için (doğru olana iletici) bir hayır mi dile¬ 

di?"10 

AÇIKLAMA 

7. Ibn Abbasın beyanına göre, cahiliyye döneminde Araplar, ha¬ 
rap bir yerde geceleyin konaklamak istediklerinde "Biz bu vadinin 
sahibi olan cine sığınırız" diye nida etmekteydiler. Cehalet dönemin¬ 

den buna benzer pekçok rivayet vardır. Örneğin, eğer bedevilerin ko¬ 

naklamakta olduğu yerde su ve bitki biterse o zaman suyun ve yeşil¬ 
liğin bulunduğu başka bir yer aramaya başlarlar ve bulduklarında 

hemen topluluğa haber verirlerdi. Ve topluluk yeni yere daha yerleş- 
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meden önce şöyle söylerdi: "Bu vadinin rabbine sığınırız ki o bizi her 
türlü afetten korusun." Bunların inancına göre, her harabe yer cin¬ 
lerin tasarrufu altındadır. O cinlere sığınmazlarsa o cin veya cinler 

onlara eziyet verecektir. Burada iman eden cinlere şu husus işaret 
edilmektedir: 'Yer yüzünün halifesi insanoğlu Allah'ı bırakarak on¬ 
lara sığınmaya başladığında onlann kibirleri, gururlan azmış ve 
küfre düşmüşler ve onlara daha fazla eziyet etmeye başlayarak sa¬ 
pıklıkta daha cüretkâr olmaya başlamışlardır. 

8. Burada ”... Allah’ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini..." cümlesi kulla¬ 
nılmaktadır. Bunun iki anlamı olabilir. İlki, yukanda mealde verdi¬ 
ğimiz gibidir. İkincisi, yani Allah, ölümden sonra hiç kimseyi tekrar 
diriltmeyecektir. Çünkü kelimeler şumüllü olarak kullanılmakta¬ 

dır. Şu anlama gelebilir; insanlar gibi cinlerde de hem risaleti ve hem 
de ahireti inkar edenler bulunmaktaydı. Fakat bir ileriki ibareye ba¬ 
kıldığında birinci anlam daha tercihe şayandır. Çünkü bu iman 

eden cinler kendi kavimlerine "Allah'ın başka bir Rasul göndermeye¬ 
ceği düşünceniz yanlış çıktı. Gökyüzünün kapılannın üzerimize ka¬ 
panması gösteriyor ki Allah bir Rasul daha göndermiştir" diyorlar¬ 

dı. 

9. Bu sebepten cinler, yeryüzünde ne büyük bir hadise meydana 
gelmiş ki haberleri korumak için çok sıkı denetim alınmış, bunun 
tahkikatı içerisindeydiler. "Şimdi artık gökyüzünden haber almaya 
bir fırsat bulamıyor, her yerden takip edilerek kovuluyoruz" diyor¬ 

lardı. 

10. Bundan anlaşılıyor ki. semada bu gibi olağanüstü denetimler 
iki sebepten dolayı almıyordu. Birisi, Allah'ın (c.c) yeryüzüne insan¬ 
lara göndermeyi kararlaştırdığı azabın gelmekte olduğunu insanlar¬ 
dan dost olduklarına haber vermesinler diyedir. İkincisi, Allah (c.c) 

yeryüzüne bir Rasul göndermiştir, işte hem O nu korumak ve hem 
de O na göndermekte olduğu mesajlara şeytanların müdahale etme¬ 

mesi ve daha Peygamber e ulaşmadan evvel haberlerinin olmaması 

için böyle sıkı tedbirler alınmıştı. Bu yüzden cinler semada böyle sıkı 

tedbirler ve her yönden atılan yıldızlar görmelerinden sonra bu iki 
hadiseden hangisinin vuku bulduğu konusunda düşünmeye başla¬ 
dılar. Ya Allah aniden bir topluluk üzerine azab indirmiştir veya 

dünyaya yeni bir Rasul göndermiştir." İşte bunun arayışı içerisin¬ 

deydik ki bu doğru yolu gösteren hayretengiz kelâmı işittik. O zaman 
Allah'ın azabı yerine, mahlukata doğru yolu göstermek için bir elçi 
gönderildiğini anladık." İzah için bkz. el-Hicr dipnot: 9-12; es-Saffat 

dipnot: 7; el-Mülk dipnot: 11. 
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11 "Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır ve bizden bunun dı¬ 

şında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları ol¬ 

muşuz/'11 

12 "Biz şüphesiz, Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamıyacağımızı, 

kaçmak suretiyle de onu hiç bir şekilde aciz bırakamıyacağımızı anla¬ 

dık."12 

13 "Elbette biz, o yol gösterici (Kur'an'ı) işitince, ona iman ettik. Artık 

kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de 

haksızlığa uğrayacağından."13 

14 "Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte 

(Allah'a) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp-bulan- 

lardır." 

15 Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.14 

16 Eğer 16onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istika¬ 

met tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez 

bir nzık ve nimet verir)dik.16 



Cüz : 29 TEFHİMU'L KUR'AN 489 

AÇIKLAMA 

11. Yani, "Ahlaki bakımdan bizde de iyi ve kötü iki tip cin vardır, iti¬ 
kat bakımından da tek bir dinimiz yoktur. Muhtelif guruplara bölün¬ 
müş vaziyettiyiz." iman eden cinler bu sözleri söyleyerek kendi ka¬ 
imlerine "doğru yolu bulmaya muhakkak ihtiyaçları olduğunu" an¬ 
latmaya çalışıyorlardı. 

12. Yani bizim bu düşüncemiz bize kurtuluş yolunü gösterdi. Çün¬ 
kü biz Allah tan korkmuyor değildik zaten. İnanıyorduk ki eğer biz 
Allah a itaatsizlikte bulunsak O ndan kurtulamayacağız. Onun için 
Allah tarafından doğru yolu gösteren bu kelâmı işittik. Ve doğru yolu 

öğrendikten sonra da önceki yanlış inançlarımız üzerinde -ki bu 

inançları aramızdaki bazı beyinsizler yaymaktaydı- hala ısrar etme¬ 
ye cesaret edemeyiz. 

13. Burada hakkın verilmemesiyle kastedilen, yaptığı iyiliklere 
karşılık hakettiğinden az bir karşılık verilince bunun zulüm olduğu¬ 
dur. Çünkü onun yaptığı iyiliğin tam karşılığını vermemek, işlediği 
SUÇ için daha büyük bir ceza vermek ve hiç suç işlemediği halde 
azap, haksız bir zulümdür. Fakat iman eden bir kimse için Allah in¬ 
dinde böyle bir haksızlık olacağı kaygısı yoktur. 

14. Şimdi, eğer cin ateşten yaratılmış ise bunlar cehennem ateşine 

atıldıklarında, ateşten oldukları için bir şey olmayacaktır şeklinde 
bazen bir soru sorulabilir. Cevaben deriz ki. Kur an a göre insan da 
topraktan yaratılmış değil midir? Meselâ, insana taş gibi olmuş bir 
kuru toprak parçası atılsa o kişinin canı yanacaktır. Aslında insanın 
cismi yeryüzü maddelerinden yaratılmışsa da bu madde et, deri, ke¬ 
mik vs. gibi değişik bir hal almıştır. Ama o maddelerden insan bir acı 

çekebilir. Aynı yaklaşımla cin de yapı itirabiyle ateşten yaratılmış bir 
mahluktur, ama daha sonra can ve' his taşıyan bir mahluk haline 
gelmiştir. Ve dolayısıyla ateş ona ceza verebilir. Bkz. izah için Rah¬ 
man Suresi dipnot 15. 

15. Yukarıda, cinlerin sözleri bitmektedir. Buradan itibaren Al¬ 
lah'ın (c.c) buyruğu başlamaktadır. 

16. Aynı husus Nuh Suresinde de ifade edilmektedir. "Allah'tan 
mağfiret dileyin... üzerinize gökten sağanak yağdırsın." (Bkz. Nuh, 
an: 12) Burada suyun sağanak halde olması, nimetlerin bolluğuna 
kinaye olarak kullanılmıştır. Çünkü belirli bir yere yerleşmek orada 
su varsa olur. Eğer su olmazsa zaten hayat devam edemez, hiçbir te¬ 
mel ihtiyaç kolayca elde edilemez ve herhangi bir işlem gerçekleşe¬ 
mez. 
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17 Ki, kendilerini bununla denemek için.17Kim Rabbinin zikrinden 

yüz çevirirse,18 (Allah,) onu 'gittikçe şiddetli artan' bir azaba sürükler. 

18 Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile be¬ 

raber başka hiç bir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin,19 tap¬ 

mayın). 

19 Şu bir gerçek ki, Allah'ın kulu20 (olan Muhammed,) O'na dua (iba¬ 

det ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler,) neredeyse çevresinde 

keçeleşeceklerdi. 

20 De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç 

kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum."21 

21 De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) 

sağlayabilirim." 

22 De ki: "Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç 

kimse asla kurtaramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bula¬ 

mam." 
23 "(Benim görevim,) Yalnızca Allah'tan olanı ve O’nun gönderdikle¬ 

rini tebliğ etmektir.22 Kim Allah'a ve O'nun Resulüne isyan ederse, için¬ 

de ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır.23 
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AÇIKLAMA 

17. Yani, bakalım bu nimet hasıl olduktan sonra teşekkür mü ede¬ 

cekler yoksa nankörlük mü edecekler? Verilen nimetleri doğru yerde 

mi kullanacaklar yoksa yanlış yerde mi harcayacaklar? 

18. Zikirden yüz çevirmek;insanın Allah'ın gönderdiği nasihatleri 

kabul etmemesi; aynı zamanda Allah'ın zikrini duymak bile isteme¬ 

mesi ve Allah'a ibadet etmekten yüz çevirmesidir. 

19. Bütün müfessirler, ibadetgâhtan mescidler manasını anla¬ 

mışlardır. Eğer biz de bu manayı alırsak bunun anlamı "Mescidlerde 

Allah'a ibadet ederken Allah'tan başkasını şerik koşmayın" olur. Ha¬ 

şan Basıl ye göre, bütün yeryüzü ibadetgâhür. O zaman bu ayetin 

manası "Yeryüzünde Allah'a hiçbir kimseyi şerik koşmayın." şeklin¬ 

de olur. O bu anlamı şu hadisten istidlal etmektedir. Peygamber (s.a) 

"Benim için bütün yeryüzü ibadetgâh ve temizlenme yeri kılındı" bu¬ 

yurdu. Said bin Cubeyr ise mescidden insanın üzerine secde ettiği, 

el, ayak, yüz, diz vs. gibi uzuvları anlamışür. Bu yoruma göre ayeün 

manası şöyle olur: "İnsanın bütün azalannı Allah yarattı. O halde 

onlann üzerinde Allah'tan başkasına secde edilmemelidir." 

20. Buradaki Allah'ın kulundan kasıt Allah Rasulu dür. 

21. Yani. Allah'a duada bulunmak itiraz edilecek bir husus değil ki 

bunlar o kadar çok buna kızıyorlar. Oysa kötü olan, bir kimsenin Al¬ 

lah'a şerik koşmasıdır ki ben öyle yapmıyorum. Sîzler böyle yapıyor¬ 

sunuz ki Allah'ın adını duyunca üzerime çullanıyorsunuz. 

22. Yani, kesinlikle ben, Allah'a ilahlıkta bir payım olduğunu ve in¬ 

sanların kaderini değiştirmenin benim elimde olduğunu iddia etmi¬ 

yorum. Ben sadece bir elçiyim. Bana hangi görev verilmişse -ki o da 

Allah'ın mesajım size ulaştırmaktır- ondan fazla bir şey değilim. 

Ilahlık kudretine gelince, o herşeyiyle Allah'ın elindedir. Değil baş¬ 

kasına zarar veya fayda vermek, ben kendime bile bunun için bir yet¬ 

ki sahibi değilim. Eğer ben Allah'a karşı itaatsizlik yapsam ondan 

kaçarak sığınacağım başka bir yer yok. Ve Allah'ın zatından başka 

sığınacak yerim yoktur. Bkz. Şura, an: 7. 

23. Bundan, 'her günah ve isyanın cezası ebedî cehennemdir" an¬ 

lamı çıkmaz. Doğrusu, bu bağlamca burada "Allah ve O nun elçisi¬ 

nin Tevhid e çağnsını reddeden ve şirkten vazgeçmeyen kimsenin 

ebedî cezası cehennemdir" manası anlaşılmaktadır. 
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24 Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardım¬ 

cı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha 

azmış artık öğrenmiş olacaklardır."24 

25 De ki: "Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azab) yakın mı, 

yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?"25 

26 -O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hâzinesini) kim¬ 

seye açık tutmaz (ona muttali kılmaz).26 

27 Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kim¬ 

seler) başka.27 Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyi- 

ci)ler dizer.28 

28 Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilen¬ 

leri) tebliğ ettiklerini bilsin.29 (Allah,) Onlann nezdinde olanları sarıp- 

kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp-tesbit etmiştir.30 

AÇIKLAMA 

24. Bu ayetin arka planı şudur. O dönemde Allah Rasulünün Al¬ 

lah'a davetini duyduklarında Kureyşliler onun üzerine hücum eder¬ 
lerdi. Kendi gruplarının kalabalık ve güçlü olduğunu ve Rasulun ya¬ 

nında birkaç kişinin bulunduğunu düşünürler ve dolayısıyla onu 
kolayca alt edebileceklerini zannederlerdi. Bunun üzerine şöyle bu¬ 
yuruluyor: "Bugün Rasulu çaresiz ve kendilerini de sayıca kalabalık 

görerek Hakkın sesini bastırmak için çok cesaretlenmekteler. Ama 

onlara, üzerine o ikaz edildikleri kötü vakit gelince gerçek çaresiz 
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kimmiş anlayacaklar." 
25. Bundan anlaşılıyor ki, bu bir sorunun cevabıdır; ancak soru 

nakledilmeden sadece cevabı verilmektedir. Belki yukarıda sözü ge¬ 
çen o kötü vakit hakkında bir şeyler duymuşlar ve alay ederek Ra- 
sul'e, hani, senin korkuttuğun vakit niye hâlâ gelmiyor? diye soru¬ 
yorlardı. Bunun üzerine Rasul'e "Onlara haber ver. O vakit muhak¬ 

kak gelecektir. Ancak yakın mıdır, uzak mıdır? Onu yalnızca Allah 
bilir" defıilmektedir. 

26. Yani, gaybın ilmi bütünüyle ancak Allah'a mahsustur. Tam 
olarak bunu kimseye bildirmez. 

27. Yani, Rasulün kendisi bizzat gaybı bilici olamaz. Fakat Allah 
onlan risalet göreviyle seçtiği için gayb ilminin bazı hakikatlerini is¬ 
tediği zaman onlara verebilir. 

28. Burada muhafızlardan kasıt meleklerdir. Yani. Allah (c.c) va¬ 
hiy vasıtasıyla gayb ilmini Rasulullah'a gönderdiği zaman tam ola¬ 

rak Rasul'e ulaşması ve kimsenin ona bir dokunması olmasın diye 
her taraftan melekler onu muhafaza altına alırlar. Aynı şey yukarıda 
8. ve 9. ayetlerde de açıklanmıştı. Şöyle ki, Allah Rasulü’nün bfse- 
tinden sonra cinler için semaya yaklaşacak bütün kapılar kapandı¬ 
ğında cinler, melekler tarafından çok sıkı bir kontrol olduğunu ve bir 
şeyler duyabilmelerinin mümkün olmadığını görmüşlerdir. 

29. Bunun üç anlamı olabilir. Birincisi, "Rasul, O na Allah ın kelâ¬ 
mını meleklerin eksiksiz olarak ulaştırdığını bilsin." İkincisi, “Allah 
Teâlâ, bilecek ki melekler Rablerinin mesajmı doğru ve sağlam ola¬ 
rak yerine ulaştırmaktadır." Üçüncüsü, "Allah ın mesajını O nun kul¬ 
larına Rasuller'in eksiksiz olarak ulaştırdıklarını Allah bilecek." Bu 
ayet bu üç manaya da gelebilir. Üçünün birden de kast edilmesi 

mümkündür, öte yandan bu ayetle iki şeye daha işaret edilmekte¬ 
dir. İlki, risalet görevlerini yerine getirmek için Rasuller'e de gaybın 
bazı bilgileri verilmiştir. İkincisi, Melekler sadece Allah'ın mesajını 

peygamberlere ulaştırmakla kalmazlar, aynı zamanda da o mesajı 

Rasuller'in insanlara eksiksiz olarak ulaştmp ulaştırmadıklarını da 
kontrol ederler. 

30. Yani, gerek rasuller ve gerekse melekler Allah'ın kudretinin 
ihatası altındadırlar. Bir kıl payı kadar Allah'ın emrinden dışan çık¬ 
salar hemen yakalanırlar. Allah'ın gönderdiği mesajlar noktası nok¬ 
tasına sayılmıştır. Ne meleklerde ve ne de peygamberlerde onun bir 
harfini bile çıkartmaya veya ilâve etmeye bir cesaret yoktur. 

CİN SURESİNİN SONU 
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73 
• 

MÜZZEMMÎL SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayette geçen "el-müzzemmil" kelimesi surenin ismi ol¬ 
muştur. Muhteva ile pek ilgisi yoktur. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin iki rukü'su (ayn işareti) ayn ayn za¬ 
manlarda nazil olmuştur. 

Birinci rukü ittifakla Mekkîdir. Muhtevadan ve hadis rivayetle¬ 
rinden de böyle olduğu anlaşılmaktadır. Ama Mekke'nin hangi dö¬ 

neminde nazil olduğuna dair rivayetlerden bir bilgi alamamaktayız. 
Ne var ki, bu bölümün kapsadığı konular bunun nüzul zamanını 
tesbit etmede bize yardımcı olacaktır. 

İlkin, bu ruku da, Allah, Rasulüne gece kalkarak Allah'a ibadet 
etmesi ve bu sayede Nübüvvet gibi ağır bir yükü omuzlamada kendi¬ 
sine kuvvet verileceği nasihatında bulunmaktadır. Bundan anlaşılı¬ 

yor ki, bu emir Allah Rasulu nü Nübüvvet yükünü taşımak için ha¬ 
zırlamaktaydı. 

İkincisi, teheccüd namazı için gecenin yansı veya biraz azında ya 

da biraz fazlasında Kur'an-ı Kerim'i okuyun emri verilmiştir. Bu da, 
o zamana kadar gecenin yansında bu uzunlukta kıraat edecek ka¬ 
dar Kur'an-ı Kerim in nazil olduğunun delilidir. 

Üçüncüsü, burada Allah Rasulüne, muhaliflerinin haksızlıklan- 
na karşı sabırlı olması telkin edilmektedir. Mekke li kafirler ise azap 
ile tehdid edilmektedir. Bundan da anlaşılıyor ki, bu rukü nazil ol¬ 

duğu zaman Allah Rasulü Islâm’ı alenî olarak tebliğ etmeye başlamış 
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ve O'na karşı muhalefet Mekke'de şiddetli bir hal almıştı. 
İkinci rukü'ya gelince, bir çok müfessire göre bu bölüm de Mek¬ 

ke'de nazil olmuştur. Fakat bazılarına göre ise Medenî dir. Bu bölü¬ 

mün içerdiği konular da bu ikinci görüşü teyid etmektedir. Çünkü 
bu bölümde Allah yolunda savaştan bahsedilmektedir. Oysa bil¬ 
mekteyiz ki Mekke döneminde savaş emredilmemişti. Ve aynca ze¬ 
kat emrolunmaktadır. Bilindiği gibi zekata mahsus açıklama ve ni- 

sablann tayini de Medine'de farz olmuştu. 
Konu: İlk yedi ayette, Allah Rasulü'ne “Bu sana yüklenen büyük 

sorumluluk için kendini hazırla ve bu işin amelî şekli gecelerin aşağı 
yukarı yansında kalkarak namaz kılınandır" emri verilmektedir. 

8. ila 14. ayetler arasında Allah Rasulü'ne Her şeyden ilgini kese¬ 
rek kendini yalnızca kainatın sahibi olan Allah'a mahsus kıl. Bütün 
işlerini Allah'a havale ederek mutmain ol. Karşı çıkanların sana kar¬ 
şı söylediklerine sabret. Onlara karşılık verme, onlann hesabını Al¬ 

lah'a bırak ' denilmiştir. 
Bundan sonra ayet 15-19 arasında Mekke'de Rasul’e karşı çıkan 

insanlar ikaz edilmektedir ki "Biz size, daha önce Firavun a gönder¬ 

diğimiz Rasul gibi bir Rasul gönderdik. Firavun un o peygamberin 

davetine kulak asmadığı ve karşı çıktığı zaman hali nasıl olmuştu, 
bir hatırlayın. Bu dünyada üzerinize azabın gelmeyeceğini farzetsek 
bile kıyamet günü bu inkarınızın cezasından nasıl kurtulabileceksi¬ 

niz?" 
Buraya kadar olanlar birinci rukü'nun muhtevasıdır. İkinci rukü 

ise Said bin Cübeyr'in rivayetine göre bundan on sene sonra nazil ol¬ 
muştur. Ve burada, birinci rukü'da Teheccüd Namazı hakkında bil¬ 
dirilen emir hafıfletilmiştir. Teheccüd namazı için "Ne kadar kolayı¬ 
na gelirse o kadar oku" buyurulmuştur. Fakat müslümanlann asıl 
önem verecekleri şey, beş vakit namaz ve zekat farzının tam olarak 
yerine getirilmesi ve Allah yolunda mallarını ihlas ile sarfetmeleridir. 
Sonunda ise müslümanlara, dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılık¬ 

sız kalmayacağı söylenilmiştir. O yapılan iyiliklerin misali tıpkı bir 
yolcunun varacağı yere daha önceden malını göndermesi gibidir; Al¬ 

lah'a (c.c) kavuştuğunuz zaman bunların hepsini kendi önünüzde 
bulacaksanız. Bu gönderdiğiniz mal dünyada bıraktığınız maldan 
daha hayırlıdır. Allah’ın indinde ise aslından daha fazla bir mükafa- 

at vardır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey örtüsüne bürünen,1 

2 Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk:2 

3 (Gecenin) Yansı kadar. Ya da ondan da biraz eksilt. 

4 Veya üzerine ilave et. 3Ve Kur’an'ı da belli bir düzen içinde (tertil 

üzere) oku.4 

5 Cetçek şu ki, biz senin üzerine 'oldukça ağır' bir söz (vahy) bı "akaca- 

gız.° 

6 Doğrusu gece neşesi6 (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandır¬ 

dığı) etki bakımından daha kuvvetli, 7okumak bakımından da daha sağ¬ 

lamdır.8 

AÇIKLAMA 

1. Bu kelime ile, Allah Rasulü'ne "Kalk ve geceleri ibadetle geçir" 

emri verilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki o an Rasulullah uyuyor 
idi. Veya uyumak için bir örtü çekerek uzanmıştı. O zaman Allah 
(c.c) O na "Ey üstüne örtü çekerek uyuyan" diyerek hoş bir üslub ile 
seslenmişti. Bundan, "Şimdi artık rahat yatma zamanı geçmiştir. 
Büyük bir yük yüklendin, bu işin sorumluluğu başkadır" sonucunu 
çıkarmaktayız. 

2. Bunun iki anlamı olabilir. Birincisi, "Geceyi namazla kıyamda 
geçirin ve çok az bir kısmında uyuyun." İkincisi ise "Bütün geceyi na¬ 
mazla geçirmen emrolunmaktadır. Hem istirahat et ve hem de gece¬ 
nin az bir kısmında ibadet et," şeklindedir. Fakat, bir sonraki ayet¬ 
lerden birinci anlamın daha uygun olduğu anlaşılmaktadır. İnsan 
Suresi 26. ayet de bunu teyid etmekte ve "Gecenin bir bölümünde 
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O na secde et ve geceleyin uzun uzadıya O nu teşbih et" denilmekte¬ 
dir. 

3. Bu gecenin ne kadarını ibadetle geçirecektir? Ayet, bu vaktin 
miktarını açıklamaktadır. Burada, gecenin yansından biraz fazla 
veya biraz az ibadet etmesi konusunda Allah Rasulü serbest bırakıl¬ 
mıştır. Ama anlaşılmaktadır ki, burada gecenin yansı tercih edil¬ 
mektedir. Çünkü o, yarı ölçüt kılınarak bunun biraz azı veya çoğu 
hususu ona bırakılmıştır. 

4. Yani, çok hızlı okumayın, yavaş yavaş ve kelime kelime okuyun. 
Her bir ayet üzerinde durun ki zihninizde ilahi kelâm ın manası ve 
esprisi iyice yerleşsin ve muhtevası size tesir etsin. Bazen geçen, Al¬ 
lah'ın zatının ve sıfatlannın zikri de kalbinize kök salsın. O nun bü¬ 
yüklüğünü, heybetini hissettirsin, Allah'ın Rahmeti nin beyanı içi¬ 
nizde şükran cezbesi uyandırsın. O nun gazab ve azabının zikri ise 
içinizde korku yaratsın. Eğer bir şey emrolunmuşsa veya bir şeyden 
menolunuyorsa bu emir ne içindir ve bu nehiy hangi şey içindir iyice 
anlaşılsın. 

Velhasıl, Kur an ı okumak sadece kelimeleri telaffuz etmek değil¬ 
dir. Onun üzerinde tefekkür etmek gerekir. Hz. Enes'ten, Allah Ra- 
sulü'nün kıraati sorulmuştu. O da cevaben dedi ki: Allah Rasulü kı¬ 
raat ettiğinde kelimeleri uzatırdı. "Mesela, Allah, Rahman, Rahim 
kelimelerini med ile (çekerek) okurdu." (Buhari). Aynı soru Ümmü 
Seleme'den soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Allah Rasulü tane tane 
ve ara vererek okur, her ayet üzerinde dururdu. Meselâ, Elhamdülil- 
lahi-Rabbil-Alemin der bir dururdu, sonra Errahmanirrahim der du¬ 
rur, sonra maliki yevmi d d in derdi." (Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, 
Tirmizi) Ümmü Seleme başka bir rivayette de dedi ki: "Allah Rasulü 
kelime kelime, açık ve net okurdu." (Tirmizi ve Nesei). Hz. Huzeyfe- 
tu 1-Yemani diyor ki "Bir kere bir gece Rasulüllah'm yanında namaza 
durdum. Azap ayeti gelince kıraati kesip istiazede bulunur, rahmet 
ayeti gelince de kıraati keser dua ederdi." (Müslim ve Nesei). Hz. Ebu 
Zer diyor ki: "Bir kere gece namazında Allah Rasulü, sabah oluncaya 
kadar eğer onlara azab edersen, onlar senin kullann, şayet onları 
affedersen Sen aziz ve hakimsin' (5/122) ayetini tekrarladı durdu." 
(Müsned-i Ahmed, Buhari ve Nesei) 

5. Yani, sana gece namazını kılman emri, "Sana yüklediğimiz bir 
ağır sözü taşıyabilmek için sende tahammül gücü geliştirsin" diye 
verilmiştir. Bu güç, eğer sen gecenin rahatını bırakır da aşağı yukan 
yansını ibadetle geçirirsen hasıl olacaktır. Kur an için "çok ağır bir 
söz” denmesi, O nun emirlerini uygulamanın, onun talimatına göre 
bir örnek oluşturmanın, onun davetini yaparken bütün dünyayı 
karşısına almanın, bu Kitabaa göre inanç, düşünce, ahlâk, edeb, 
kültür ve medeniyet düzeninde bir inkilab oluşturmanın güç bir 
misyon olduğu içindir. Ayrıca bu kelâmın nüzulüne tahammül et¬ 
mek çok güç bir işti. Bu konuda Zeyd bin Sabit diyor ki "Bir defasm- 



Cüz : 29 TEFHlMU L KUR AN 499 

da Allah Rasulü'ne vahiy geldiğinde O nun dizi benim dizime dayan¬ 
maktaydı. O esnada dizlerimin üzerinde o kadar yük hissettim ki 
nerdeyse dizlerim kınlacak sandım." Hz. Aişe buyurmuştu ki. "Şid¬ 
detli soğuk ve kış bir günde Allah Rasulü'ne vahiy geldiğinde ellerin¬ 
den ter damladığım gördüm." (Buhari. Müslim. Muvatta, Tirmizi. 
Nesei.) Başka bir rivayette yine Hz. Aişe diyor ki. "Allah Rasulü'ne va¬ 
hiy geldiğinde o deve üzerindeydi. Vahiy bitene kadar devenin göğsü 
yerde kaldı, çökmüş vaziyette. Vahiy bitmeden kıpırdayamadı." 
(Müsned-i Ahmed. Hakim. İbn Cerir) 

6. Metinde geçen "Gece Neşîesi-Naşietel-leyl" hakkında müfessir- 
ler ve dilciler arasında dört değişik görüş vardır. Birincisi. "Na- 
şia "dan murad "gece kalkan kimse". İkinci görüş; bundan kastolu- 
nan "gecenin vaktidir." Üçüncü görüş: "geceleyin kalkmaktır." Dör¬ 
düncüler ise. "sadece gece kalkmak değil, biraz uyuduktan sonra 
kalkmaktır.” anlamını verdiler. Hz. Aişe ve Mücahid bu dördüncü 
görüşte olanlardandır. 

7. Metinde "tesirce daha kuvvetlidir- " ibaresi geçmekte¬ 
dir. Bunun manası çok geniştir, bir cümle ile açıklamak mümkün 
değildir. Bir manası şudur; gece ibadet için kalkmak ve uzunca bir 
kıvam etmek insan mizacının tersidir.bu saatte insan istirahat ister. 
Bu yüzden bu eylem nefsi kontrol altına almak için çok etkili bir ça¬ 
badır. Bu şekilde eğer bir kimse nefsi ve bedeni üzerinde hakimiyet 
sağlar ve onlan Allah yolunda kullanmaya muktedir olursa, o kimse 
Hak dininin tebliğini dünyaya galip kılmak için daha başarılı olacak¬ 
tır. İkinci anlamı ise. kalp ve dil arasında bir harmoni oluşturmak 
için çok etkili bir vasıta olduğu şeklindedir. Çünkü gecenin bu saat¬ 
lerinde kul ile Allah arasına başka bir şey giremez. Bu halde insan di¬ 
liyle ne söylüyorsa kalbinin sesiyle de onu söyler. Kalp ve dilde bir 
ahenk meydana gelir. Bir diğer anlamı da insanın zahir ve batınında 
ahenk meydana getirmek için çok tesirli bir vasıta olduğu şeklinde¬ 
dir. Çünkü gece yalnızlığında eğer bir kimse istirahatını terkederek 
ibadet için kalkarsa bu muhakkak ihlasındandır. Çünkü bunda 
gösteriş yapmanın bir unsuru yoktur. Bir diğer dördüncü mana da 
şöyle verilebilir: Bu gece ibadeti insan için gündüz ibadetinden daha 
ağırdır. Dolayısıyla bu ibadete devam eden kimsede sebat oluşturur. 
O kişi Allah'ın yolunda daha bir bilinçle ve kesin iradeyle gider ve her 
türlü zorluğa karşı direnç gösterir. 

8. Burada " ■*=* f/ " geçmektedir. Lügat manası bir sözü daha 
doğru yapmak ve düzeltmektir. Fakat burada kastolunan o zaman 
insanın Kur'an-ı Kerim e daha sakin ve ihtiram ile kalbi ona yönelik 
olarak ve daha iyi anlayarak okumasıdır îbn Abbas bunu şöyle izah 
etmiştir: ”... ecdaren yefkahu fil-Kur'an" yani insanın Kur an üzerinde 
daha derin düşünmeye uygun olduğu vakit. (Ebu Davud). 
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7 Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır. 

8 Rabbinin ismini zikret9 ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na 

yönel. 

9 (Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. Şu 

halde (yalnızca) O'nu vekil tut.10 

10 Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir aynlma 

tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup-ay- 

nl.11 

11 Yalanlamakta olan nimet (refah ve servet) sahiplerini sen bana bı¬ 

rak12 ve onlara az bir süre tanı. 

12 Çünkü bizim yanımızda bukağılar13 ve cayır cayır yanan bir ateş 

vardır; 

13 Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab da vardır. 

14 (Öyle) Bir gün ki, yer yüzü ve dağlar titremeye-tutulur ve dağlar gö- 

çüveren bir kum yığını olur.14 

AÇIKLAMA 

9. Gündüzün meşguliyeti anlatıldıktan sonra "Rabbinin adım an" 
buyuru İntaktadır. Bundan şu anlam çıkar; dünyada bir iş yaparken 
daima ve her durumda Allah'm adım zikretmeli ve O ndan gafil olun- 
mamalıdır. (Ahzab an: 63) 

10. "Vekil” kendisine güvenerek kendi işlerimizi ona havale ettiği¬ 
miz şahıstır. Bizim dilimizde de hemen hemen aynı manada kullanıl- 
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rr- ktadır. Mahkemedeki işlerimizi bu vekilin yürütebileceğine ina¬ 
nır ve işlerimizi ona havale ederiz. Bizim bir şeyler yapmamıza hacet 
yoktur. O halde bu ayetin anlamı şöyledir: "Senin bu dine çağnda 
bulunmana karşılık muhaliflerin veryansın ediyorlar ve sana her 
türlü zorluğu çıkarmaktalar. Ama sen bunun için kaygılanma. Sen 
işini doğunun ve batının Rabbi ve bütün kainatın sahibine havale et 
ve O nun seni savunacağından ve muhaliflerine karşı bütün işlerini 
düzelteceğinden emin ol." 

11. Buradaki "Onlardan aynl"dan kasıt, "onlara tebliğ yapmayı bı¬ 
rak" demek değil. Yalnız, onlar beyhude şeyler söylediklerinde onlan 
muhatap alma denilmek istenmektedir. Onların terbiyesizliklerine 
cevap vermeyin ve bunlara karşı kızmayın, öfkelenmeyin. Yani senin 
tavnn tıpkı serseri birisinin şerefli bir kimseye hoş olmayan laflar 
söylemesine karşılık o kimsenin onu hiç muhatab almaması ve aldı¬ 
rış etmemesi gibi olmalıdır. Burada Rasulüllah'ın tavn zaten böyle 
değildi de Allah O'na böyle olmasını öğütlemişti gibi bir anlayışa gi¬ 
dilmemeli. Aslında Allah Rasulü nün tavrı zaten böyleydi. Ama 
Kuranı Kerim deki bu irşaddan maksat kafirlere, eğer Allah Rasulü 
onların bu hareketlerine cevap vermiyorsa bunun O nun zayıflığ 
dolayısıyla olmadığını bildirmektir. Rasul şerefli bir kimsedir ve Al¬ 
lah'ın talimatı gereğince onlann bu gibi terbiyesiz tavırlarına bir 
karşılık vermemektedir. 

12. Bu şuna işarettir: Mekke'de o yalanlayan ve türlü hileler ile Al¬ 
lah Rasulü ne karşı halkın taassubunu kışkırtanlar kavimlerinin 
zengin olanlan idiler. Çünkü İslâm inkilâbına çağrı onlara dokun¬ 
maktaydı. Kuran-ı Kerim bize bunun sadece Hz. Muhammed'e (s.a) 
yönelik bir şey olmadığını bildirmektedir. Her zaman ıslahatçı bir 
harekete hep bu zenginler sınıfı karşı çıkmışlardı. Açıklama için bkz. 
Araf: 60, 66, 75, 88. ayetler. el-Muminun 33. ve es-Sebe: 34,35, ez- 
Zuhruf: 23. 

13. Cehennemde bunlann ayaklanna zincir vurulmuş olması, 
bunlann kaçma tehlikeleri olduğu için değildir. Aslında yerlerinden 
kalkamamalan için bir azap ve cezadır. 

14. Çünkü o zaman yer çekimi kalmayacaktır. Dağlar parçalana¬ 
cak ve önce bir kum yığnı haline gelecek, daha sonra zelzele ile yer 
sallanacak ve bu sayede bu tepeler çökerek dümdüz bir hale gele¬ 
cektir. Aynı husus Taha Suresi 105-107 arasmda da açıklanmakta- 
dır: "Sana dağların ne olacağından soruyorlar. De ki: Rabbim onlan 
ufalayıp savuracak. Yerlerini de dümdüz bir toprak olarak bıraka¬ 
cak. Öyle ki orada da bir eğrilik ve bir tümsek de göremeyeceksi¬ 
niz." 
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15 Hiç şüphesiz biz size,15 üzerinize şahid olacak bir peygamber gön¬ 

derdik; Firavun'a da bir peygmber gönderdiğimiz gibi.16 
16 Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarz¬ 

da (azabla) yakalayıverdik. 
17 Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan17 bir gün¬ 

de, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız? 
18 Bu nedenle gök bile yanlıp-çatlamıştır; (artık) O'nun va’di gerçek- 

leştirilip-yerine getirilmiştir. 

19 Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabi- 
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lir. 
20 (Ey Nebi)18 Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz 

eksiğinde, yansında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilmekte¬ 

dir;19 seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bil- 
mektedir).20Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sa¬ 
yamayacağınızı bildi, böylece de tevbenizi (O'na dönüşünüzü) kabul et¬ 

ti. Şu halde Kur'an’dan kolay geleni okuyun.21 Allah sizden hastalar ol¬ 
duğunu, başkalannın Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip- 
dolaşacaklannı 22ve diğerlerinin de Allah yolunda çarpışacaklarını 23bil- 

miştir. Öyleyse ondan (Kur'an'dan) kolay geleni okuyun. Namazı dos¬ 
doğru kılın, zekatı verin24 ve Allah'a güzel bir borç verin.23 Hayır olarak 
kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve 
daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katında bulursunuz.26 Al¬ 
lah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır çok esirge¬ 

yendir. 

AÇIKLAMA 

15. Şimdi, Allah Rasulü'ne karşı çok hararetle karşı çıkan Mek¬ 

ke'deki kafirlere hitap edilmektedir. 
16. Allah Rasulü'nü insanlar üzerine şahit olarak göndermenin 

anlamı, dünyada onlar için hem söz, hem de eylem ile Hakk a işaret 
etmesidir. Aynca şu da düşünülebilir; ahirette Allah'ın mahkeme-i 

kübrası kurulduğu zaman Allah Rasulü "Ben onlara doğruyu gös¬ 
termiştim" diye şahitlikte bulunacaktır, izah için bkz. el-Bakara an: 
144; Nisa an: 64; en-Nahl: 84-89; Ahzab an: 82; Fetih an: 14. 

17. Yani siz, eğer Rasul'ün dediklerine kulak vermezseniz o zaman 

bu dünyada tıpkı Firavunun başına gelenler gibi size de aynı akibe- 
tin geleceğinden korkun. Farzedelim ki bu dünyada sizin üzerinize 
azab gelmeyecek, peki kıyamet günü nasıl kurtulacaksınız? 

18. Bu ayetle, teheccüd namazının hükmü hafıfletilmiştir. Bunun 
hakkında değişik rivayetler vardır. Müsned-i Ahmed, Müslim ve Ebu 
Davud'da Hz. Aişe'den ilk emirden sonra ikinci emrin bir yıl sonra 

nazil olarak gece kıyamını farz bir ibadetten nafileye çevirdiği naklo- 
lunmaktadır. Hz. Aişe'den, başka bir rivayette de Ibn Cerir ve Ibn Ebi 
Hatim birinci emir ile İkincisi arasında sekiz ay olduğunu nakletmiş- 

lerdir. Diğer bir üçüncü rivayette de Ibn Ebi Hatim den sekiz yerine, 

on altı ay şeklinde naklolunmuştur. Ebu Davud, Ibn Cerir ve Ibn Ebi 
Hatim, Hz. Abdullah bin Abbas'tan bu müddetin bir sene olduğunu 
nakletmişlerdir. Fakat Said bin Cübeyr'in bey anma göre ise bu ikin¬ 
ci emrin nüzulu on sene sonra olmuştu. {Ibn Cerir ve Ibn Ebi Hatim). 
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Bana göre de doğru olan budur. Çünkü birinci bölümün muhteva¬ 
sından o bölümün Mekke ve Mekke döneminin başlarında, nübüv¬ 
vetten en fazla dört yıl kadar sonra nazil olduğu açıkça anlaşılıyor, 
öte taraftan ikinci bölümün muhtevasından da bu bölümün Medi¬ 
ne’de nazil olduğu (çünkü o zaman kafirlere karşı savaşa izin veril¬ 
miş ve zekat farz kılınmıştı) açıkça anlaşılmaktadır. O halde bu iki 
bölüm arasında en azından on sene bir fark olmalıdır. 

19. İlk başlarda gecenin yansı veya ondan biraz fazla ya da az gece 
namazı emredilmişti, çünkü namazın meşguliyeti içerisinde vakti 

tam olarak bilebilmek mümkün değildi. Saat yoktu vs. Bazı gecelerin 
üçte ikisi, bazı gecelerin de üçte biri kalkılıp kıyam ediliyordu. 

20. Başlangıçta, bu emrin muhatabı yalnızca Allah Rasulü idi; fa¬ 
kat zamanla ashabtan bazılan sevab kazanmak için coşkuyla Allah 
Rasulüne uyarak gece namazına önem vermeye başladılar. 

21. Çünkü namazda en uzun olan şey Kur an kıraati idi. Onun için 
teheccüd namazında Kur an ın ne kadan kolayınıza gelirse o kadarı¬ 
nı okuyun, buyurulmaktadır. Bu tabii ki namazın hafifletilmesi ola¬ 
caktır. Bu buyruk görünüşte bir emir gibi gözüküyorsa da, teheccüd 
namazının farz değil, nafile bir namaz olduğu hususunda ittifak var¬ 
dır. Bir hadis-i şerfte de şöyle denilmektedir: Birisinin sorusu üzeri¬ 
ne Allah Rasulü "Size gece ve gündüz beş vakit namaz farzdır" dedi. 
O zat "Bunun dışında bir şey lazım mı? diye sorunca Allah Rasulü 
"Hayır, yalnız kendin arzuluyorsan o başka” diye cevapladı. (Buhari 
ve Müslim) 

Bu ayetten aynı zamanda, rükû ve secde etmek nasıl namazın far¬ 
zı ise. Kur an ı kıraat etmenin de öyle farz olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü pekçok yerde namazın karşılığı olarak rükû etmek ve secde 

etmek kelimeler^ kullanıldığı gibi, kıraat zikredilerek namazın kast 

edildiği de vakidir. Bundan yola çıkarak "teheccüd namazı madem ki 
nafiledir o halde onda Kur an okumak nasıl farz olabilir?" şeklinde 
bir soru sorulmamalıdır. Gene de cevap olarak deriz ki: insan nafile 
bir namaz kılmak için bedeni ve elbiseyi temizlemek, abdest almak, 

avret yerlerini örtmek vs. gibi şartlan yerine getirmek gerekmez diye¬ 

mez. öyleyse bu namazda kıyam, ruku, secde etmek ve teşehhüde 
oturmak da nafiledir denilemez. 

22. Caiz ve helal görülen yollardan nzık kazanmak için sefer etme¬ 

yi Kur an "Allah'ın fazlını aramak" tabiri ile ifade etmiştir. 
23. Burada Allah (c.c) helal nzık aramak ile Allah yolunda cihada 

çıkmayı nasıl birarada zikretmişse, aynı şekilde, hastalığın yanısıra 
iki sebep nedeniyle teheccüd namazım affetmek ya da hafifletmek 
de zikredilmiştir. Burada, İslâm'da helal nzk kazanmanın ne kadar 
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büyük bir fazilete sahip olduğu anlaşılmaktadır. Abdullah bin Me- 
sud'dan rivayet edilen bir hadiste, Allah Rasulü şöyle söylüyor: Her 
kim ki müslümanlann meskûn oldukları yere buğday getirir de o 
buğdayı günün fiyatına göre satarsa işte o, Allah'a yakınlığa nail ola¬ 
caktır. Bunun üzerine bu ayeti okudu, (lbn Merduye) Hz. Ömer, bir 
keresinde "Eğer Allah yolunda cihaddan başka bir yolda canımı tes¬ 

lim etmek istesem o da Allah'ın ihsanını aramak için bir vadiden ge¬ 
çerken ölümün beni yakalamasıdır." dedi ve sonra bu ayeti okudu. 
(Beyhaki - imanın şubeleri) 

24. Müfessirler beş vakit namaz kılmanın ve zekat vermenin farz 
olduğu hususunda müttefiktirler. 

25. İbn Zeyd, Bundan murat zekatın dışında malından sarf et¬ 

mektir" demiştir. Bu Allah yolunda cihad için de, Allah'ın kulların¬ 
dan birisine yardım etmek gayesiyle de veya halkın refahını sağla¬ 
mak ya da başka bir hayır iş için de olabilir. Allah'a borç vermeyi ve 

karz-ı haseni daha önce bir çok yerlerde açıklamıştık. Bkz. el-Bakara 
an: 267; el-Maide an: 33; Hadid an: 16 

26. Yani, ahiret için önceden ne göndermişsen sana faydası doku¬ 
nacak olan odur. Bu dünyada tuttuğun ve Allah nzası için bir iyilikte 
harcamadığın malın Abdullah lbn Mesud'tan rivayet edilen şu ha¬ 
diste ne işe yarayacağı güzel izah edilmektedir "Bir defa Allah Rasu¬ 
lü içinizden kim kendi varisinin malını kendi malından daha çok se¬ 
ver?' dedi. Hepimiz Kendi malımızı daha çok severiz' dedik. Allah 
Rasulü iyice bir düşünün bakalım' dedi. Yeniden hepimiz, 'Ey Al¬ 
lah'ın Rasulü! Doğrusu budur' dedik. Bunun üzerine şöyle buyur¬ 
du: Senin malın ileriye ahiret için gönderdiğindir, burada bıraktık¬ 
ların ise onlar senin varislerinindir." (Buhari, Müslim, Ebu Ya'lâ.) 

MÜZZEMMİL SURESİNİN SONU 
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74 
• 

MÜDDESSİR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin adı birinci ayetinden alınmıştır. Fakat bu ad ihti¬ 
va edilen şeyin başlığı değildir. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin ilk yedi ayeti Mekke döneminin henüz 
başlarında nazil olmuştur. Buhari, Tirmizi, Müsned-i Ahmed'te Hz. 
Cabir bin Abdullah'tan bu ayetlerin Allah Rasulu ne nazil olan ilk 
ayetler olduğu bile rivayet edilmektedir, öte taraftan Allah Rasu- 

lü'ne ilk nazil olan ayetlerin ,'îkra"dan "ma'lem ya'lem" e kadar olan 
bölüm olduğu hususunda ittifak vardır. Fakat sahih olan rivayetler¬ 
den sabittir ki bu vahiyden az bir müddet sonra nazil olmuştur. İşte 

bu aradan sonra yeniden vahiy gelmeye başladığında ilk gelen ayet 
bu olmuştur. İmam Zühri bu konuda şöyle söylemektedir: Bir müd¬ 
det Allah Rasulü'ne vahiy kesilmişti. Bunun üzerine çok fazla üzül¬ 

müş ve kedere boğulmuştu. Bazen dağın tepesine gidip oradan ken¬ 
disini aşağıya atmayı bile düşünür olmuştu. O zaman Cebrail (a.s) 

O na gözükür ve "Sen Allah'ın Rasulu sün" diyerek O na hatırlatma¬ 

da bulununca Peygamber de huzura kavuşur, sonra bu üzüntü ve 
ıztırabı giderdi." (Ibn Cerir) 

Daha sonra İmam Zühri, Abdullah bin Cabir'den şu rivayeti nak¬ 

letmektedir: "Allah Rasulû, vahyin gelmediği o dönemden bahseder¬ 
ken şöyle söylerdi: Bir gün yolda gidiyordum. Aniden gökten bir ses 
geldi. Başımı kaldırdığımda daha önce Hira mağarasında gördüğüm 

o meleğin bana geldiğini gördüm. Yer ve gök arasında bir kürsüde 
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oturmuştu. Bunu görünce müthiş dehşete kapıldım. Hemen eve ge¬ 
lerek "Beni örtün!" diye bağırdım. Evdekiler hemen üzerime bir yor¬ 
gan örttüler. İşte sonra Allah tarafından bu "ey örtünen!" vahyi nazil 
oldu. Ve bundan sonra da devamlı olarak vahiy gelmeye devam etti." 
(Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, İbn Cerir.) 

Surenin geri kalan kısmı, yani 8. ayetten sonuncu ayete kadar 

olan bölüm İslâm'ın açıktan açığa tebliğ edilmeye başlanıldıktan 
sonraki ilk hac mevsiminde Mekke'de nazil olmuştur. Bunun ayrın¬ 
tılı açıklaması Ibn Hişam'ın Siret'inde verilmekte olup az ileride bu¬ 
nu nakledeceğiz. 

Konusu: Yukarıda açıklandığına göre Rasulüllah'a inen ilk vahiy 
Alak Suresi nin ilk beş ayeti idi. O surede "Oku, yaratan Rabbinin 

adı ile. O insanı bir kem pıhtısından yarattı. Oku! Kalemle öğreten, 
insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir" denil¬ 
mektedir. Bu, vahiy nüzulunun ilk tecrübesidir. Bu vahiyde Allah 

Rasulu ne ne kadar büyük bir iş için tayin edildiği ve ileride yapacağı 
şeyler için bunun sadece bir başlangıç olduğu söylenilmektedir. 
Bundan sonra O, bir müddet yalnız bırakıldı. Bu sayede bu şoku at¬ 
latması ve yeniden sakinleşerek zihinsel olarak gelecek olan vahiyle¬ 
ri almaya ve peygamberliğin gereklerini yüklenmeye hazır olması is¬ 
tenmiştir. İşte bu fetret döneminden sonra yeniden vahiy gelmeye 
başladığında ilk gelen ayetler bu Müddessir Suresinin ilk yedi aye¬ 
tiydi. Burada ilk defa Allah Rasulü ne, "Kalk ve halka gitmekte ol¬ 
dukları yolun sonucundan onlan korkut ve dünyada Allah tan baş¬ 
ka yücelttiklerinin yerine sen yalnızca O nun yüceliğini haykır!" emri 
verilmiştir. Bunun yanında, vazifesi gereği yaşayışının her bakım¬ 
dan temiz olması ve bütün dünyevî faydalan bir kenara bırakarak 

tam bir ihlâs ile insanların ıslahı için görevini yerine getirmesi emro- 
lunmuştur. Son cümlede ise "Bu görevi yerine getirirken sana gele¬ 
cek olan zorluk ve musibetlere karşı da Rabbinin hatın için sabret" 
telkininde bulunulmaktadır. 

Bu ilahi fermana göre Allah Rasulü tebliğ vazifesine ve Kur an ın 
peş peşe nazil olan surelerini anlatmaya başladığı zaman öyle bir te¬ 
laş başladı ki muhalifler bu panikte şiddetle karşı koymaya başladı¬ 

lar. Bir kaç ay böyle geçtikten sonra hacc mevsimi gelmişti. Mek¬ 
ke dekiler bu sefer: "Hacc için bütün Arabistan'dan kafileler gelecek 

ve eğer Muhammed (s.a) bunlan ziyaret ederek bu hacılara Kur an 
okursa, bu emsalsiz ve etkili kelamı duyan hacılar tarafından Ara¬ 
bistan'ın en ücra köşelerine kadar İslâm'ın çağrısı yayılır ve sonra da 
kimbilir neler olur" diyerek telaşa düştüler. Bunun üzerine Kurey- 
şin ileri gelenleri bir toplantı yaparak gelen hacılara Hz. Muham- 
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med'e (s.a) karşı propaganda yapılması kararını aldılar. Görüş birli¬ 
ğinden sonra toplantıda bulunanlara Velid bin Muğire şöyle dedi: 
"Muhammed hakkında bir fikir etrafında toplanalım, ihtilafa düş¬ 

meyelim. Yoksa birbirimizi yalancı çıkarmış ve sözlerimizin bir kısmı 

öbür kısmını yalanlamış olur. O zaman itibarımız kaybolur. Bir şey 
üzerinde birleşelim ki herkes Muhammed için hacılara aynı şeyi söy¬ 

lesin." Bunun üzerine bazıları: "Onun bir kahin olduğunu söyleye¬ 
lim" dediler. Velid, "Hayır, Tanrıya andolsun ki o bir kahin değildir. 
Kahinleri gördük. Muhammed'in okuduğu şeyler öyle kahin mırıl¬ 
danışı ve tekerlemeleri cinsinden değil" dedi. Bazıları, "öyleyse deli 
olduğunu söyleriz" dediler. Velid. "Hayır, o bir deli değil ki. Deliliği 
gördük, biliyoruz. Halbuki Muhammed'in durumu deliliğin insanda 
meydana getirdiği baygınlık, titreyiş ve vesveseye benzemiyor" dedi. 
Kureyşliler "Peki öyleyse şair olduğunu söyleyelim" dediler. Velid, 
"Hayır, o bir şair de olamaz. Biz şiirin her çeşidini biliriz. Bu st.zler 

ise şiir değildir" dedi. Kureyşliler "öyleyse büyücü olduğunu s* ıyte¬ 
yelim" dediler. Velid, "Hayır, o büyücü değil. Biz büyücüleri ve yap¬ 
tıkları büyüleri gördük. Muhammed'in sözleri büyücülerin okuyup 
üfürmelerine ve düğüm düğümlemelerine benzemiyor" dedi. O za¬ 
man Kureyşliler Velid e, "Ey Abduşşems! Peki ama ne söyleyelim?" 

deyince Ebu Cehil, Velide, "Sen kendi görüşünü söylemezsen bu in¬ 
sanlar senden razı olmayacaklar" dedi. Velid onlara, 'Tanrıya and ol¬ 
sun ki onun sözlerinde bambaşka bir tatlılık var. Sözlerinin başlan¬ 
gıcı sağlam bir hurma ağacına, sonlan da o ağacın meyvelerine ben¬ 
zer. Muhammed hakkında bu dediklerinizin herhangi birini söyler¬ 
seniz bunun doğru olmadığı anlaşılır" dedi. Kureyşliler Velid in bu 
söylediklerini kabul ederek dağıldılar. Sonra bu karar gereğince 
hacca gelen halkı bekleyip önlerine çıkarak rast geldikleri herkese 
Muhammed'den sakınmasını söylemeye ve onun bir sihirbaz oldu¬ 
ğunu ve sihrinin bütün aileleri parçaladığını anlatmaya başladılar. 
Ama bütün bunların sonucu sadece onlann yapabildikleri şey onun 
ismini baştanbaşa bütün Arap yarımadasına duyurmak oldu. (Sireti 
lbn Hişam, C.L. ss. 288-289, Ebu Cehil'in Velid e kendi görüşünü 
söylemesinde ısrar etmesi olayını lkrime'nin rivayetinden lbn Cerir 
kendi tefsirinde nakletmiştir.) 

Bu surenin ikinci kısmında yorumu yapılan bu aynı hadisenin 

konulan şöyle sıralanır: 
8. ayetten 10. ayete kadar Hakk ı tahkir edenlere "bugün yaptığı¬ 

nızın kötü sonucunu kıyamet günü göreceksiniz" denilmektedir. 
11. ayetten 26. ayete kadar olan bölümde Muğire oğlu Velid in is¬ 

mi anılmadan Allah'ın nimetlerle donattığı ama bunlara karşılık 
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onun Hakk a karşı gelerek düşman olduğu kişinin zihni yapısı yan¬ 
sıtılmaktadır. Çünkü o bir yandan Hz. Muhammed in ve Kur an ın 
doğru olduğuna inanıyorken, öte taraftan kendi kavminin arasında¬ 

ki makam ve mevkiini tehlikeye sokmak istemiyordu. Bu yüzden 
iman etmemişti. Ve bir süre kendi içinde bocalamadan sonra sadece 
iman etmemekle yetinmeyerek kavmini de iman etmekten caydır¬ 

mak için bunun bir büyü olduğunu ilan etmişti, işte burada onun bu 
aşikar çirkin yüzü ortaya serilerek bu şahsın bütün bunlara rağmen 
hala daha nimetler beklediği anlatılmaktadır. Oysaki nimetlere de¬ 

ğil cehenneme müstehaktır artık. 
Bundan sonra 27. ayetten 48. ayete kadar cehennemin korkunç¬ 

luğu beyan edilerek hangi karaktere sahip ötem lan n ona müstehak 

olacaklan açıklanmaktadır. 
Sonra 49. ayetler ile 53. ayetler arası kafirlerin gerçek hastahkla- 

nnın asıl sebebinin onların ahiret hakkında korkularının olmaması 

ve herşeyin bu dünyadan ibaret olduğunu zannetmeleri olduğu bil¬ 
dirilmektedir. Onun için onlar. Kur an dan tıpkı aslanı görmüş ya¬ 
ban eşeği gibi kaçmaktalar. iman etmek için de acaip acaip gayri 
mantıki şartlar ileri sürülüyor. Aslında onlann bu şartlan yerine ge¬ 

tirilse de onlar ahireti inkar edecekler ve iman etmeyecekler. 
En sonunda da açık açık. "Allah bir kimsenin imanına muhtaç de¬ 

ğil ki onlann şartlannı kabul etsin. Kur an herkese takdim edilen ge¬ 
nel bir öğüttür. Kim isterse kabul etsin. Allah insanlann O na itaat 
etmemekten korkmalarını ister. Ve takvayı ve Allah korkusunu seç¬ 
miş bir kimseyi de daha önce ne kadar günah işlemişse işlesin, affet¬ 

mek de O nun şanmdandır. 



Cüz : 29 TEFHİMU’L KUR AN 511 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey bürünüp örtünen,1 
2 Kalk (ve) bundan böyle uyanp-korkut.2 
3 Rabbini tekbir et (yücelt)3 
4 Elbiseni de temizle.4 

5 Pislikten kaçınıp-uzaklaş.5 

AÇIKLAMA 

1. Yukarıdaki girişte açıklandığı gibi bu ayetlerin arka planlan dü¬ 
şünüldüğünde burada Allah Rasulu ne niye "Ey Rasul" ya da "Ey Ne¬ 
bi!" şeklinde değil de "Ey örtünen!" şeklinde hitap edildiği kolayca 
anlaşılacaktır. Allah Rasulü aniden Cebrail’i yer ve gök arasında bir 

kürsü üzerinde görünce korkmuş ve bu korku içinde eve gelerek 
"Beni örtün!" diye bağırmıştı. Bunun üzerine Allah (c.c). Peygambe¬ 
rine "Ey örtülere bürünen" gibi bir üslûp ile ona hitap etmişti. Bun¬ 

dan şu mana çıkmaktadır "Ey benim sevgili kulum! Üzerine örtü çe¬ 
kerek yatıyorsun? Sana büyük bir vazife verilmiştir. Onu yerine geti¬ 
receksin. Onun için tam bir karar ile kalk!" 

2. Bu. Nuh a (a.s) nübüvvetin verildiği zaman verilen emir ile aynı 
yapıdadır. Nasıl ki ona "Kendilerine dayanılmaz bir azap gelmeden 
evvel kavmini korkutup uyar." (Nuh, 1) denilmişti. Burada da "Ey üs¬ 

tüne örtü çekerek yatan, kalk! Çevrende gaflet içerisinde bulunan 
insanları uyar, onları o muhakkak karşılaşacakları korkunç son 
hakkında korkut. Eğer aynı yol üzerinde devam ederlerse bu kor¬ 

kunç akibetle karşılnaşacaklar. Onlara de ki: "Siz sağır ve kör bir 
sultanın saltanatında yaşamıyorsunuz ki ne yaparsanız yapın, size 
hiçbir hesap sorulmayacaktır. 

3. Bu, bir peygamberin bu dünyada yerine getireceği ilk ve en baş 
vazifesidir. Bu vazife gereğince Allah'ın dışında bütün büyüklük tas- 
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layanlan bir kenara iterek, cahil insanlara bu kainatın yüceliğinin 
ancak ve ancak Allah için olduğunu, O nun dışında kimsenin buna 
layık olmadığını bildirirler. Onun içindir ki İslâm’da Allah-u Ekber 
(Allah en büyüktür) en önemli kelimedir. Ezana başlarken bunu ilan 
ederiz. Namaza da bununla başlarız. Otururken kalkarken Allah en 
büyüktür deriz. Bir hayvanı keseceğimiz zaman "Allah'ın adıyla, Allah 

en büyüktür" deriz. Tekbir narası bütün müslümanlar için en bariz 
bir nişandır. Çünkü bu ümmetin peygamberi de ilk vazifesine Allah¬ 
tı Ekber diyerek başlamıştı. 

Burada lâtif bir tenkid vardır ki onu anlamak gerek. Bu ayetin nü¬ 
zul zamanı anlatılırken de denildiği gibi bu, Allah Rasulü'ne pey¬ 

gamberlik vazifesini yerine getirmesi için verilen ilk emirdi. Şurası 
açıktır ki, böyle bir vazifeyle emir öyle bir toplum ve öyle bir şehirde 
verilmişti ki o sadece şirkin merkezi değil oradaki herkes müşrikti. 

Daha önemlisi Mekke, bütün Arap yarımadasının müşriklerinin en 
büyük tapınağı idi. Kureyşliler de bu mabedin bekçileri idiler. İşte 
böyle bir yerde yapayalnız tek başına Tevhid in bayrağını yükselt¬ 
mek çok tehlikeli bir işti. Onun için "Kalk ve uyar!" emrinden hemen 
sonra "Rabbinin yüceliğini ilan et" buyurulmuştur. Yani şu anlam 

çıkıyor "Sana karşı çıkan o korkunç ve büyük güçlere hiç aldırış et¬ 
meden açık açık benim Rabbim hepsinden daha büyüktür, de. Bu 
çağrıya karşı koyanların Allah'a karşı hiçbir ehemmiyeti yoktur. Al¬ 
lah yoluna girenler için en büyük cesaret verici şey, Allah'ın büyük¬ 
lüğü bir kimsenin kalbine girdikten sonra o kimsenin Allah'ın rızası 
için bütün bir dünyayı karşısına almaktan çekinmeyeceği gerçeği¬ 
dir. 

4. Bunlar çok kapsamlı kelimelerdir ve anlamlan çok geniştir. Bir 
anlamı şudur: "Elbiselerini pislikten temiz tut." Çünkü beden ve elbi¬ 

senin temizliği ile ruhun temizliği birbirlerinin gerekleridir. Temiz 
bir ruh, pis bir beden ve pis bir elbise içerisinde kalamaz. Allah Rasu- 

lü insanoğluna, beden ve giysi temizliği talimlerini tafsilatlı olarak 
vermiştir, öyle ki değil sadece o zamanki cahiliyye Araplan, bugün¬ 
kü en uygar toplumlar bile bu seviyede sayılamaz. Hatta dünyadaki 
bazı dillerde taharet kelimesi bile bulunmamaktadır. Halbuki 
Islâm'da hadis ve fıkıh kitaplan Taharet Bahsi" ile başlarlar. Bu ki¬ 
taplarda temizlik ve necislik arasındaki farklar anlatılır ve nasıl te¬ 
miz olunur, nasıl taharet alınır, detaylarıyla izah edilir. 

Bu kelimelerin ikinci anlamı da şöyledir: "Kendi giysilerinizi temiz 
tutun." Ruhbaniyette dinî kutsallığın ölçütü bir kimsenin temizlen¬ 

meden kirli olarak kalmasıdır. Eğer birisi temiz ve düzgün giyinirse 
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onu dünyaperest olarak nitelerler. Oysa ki insan fıtratı pislikten nef¬ 

ret eder. Az buçuk bir duygu sahibi insan temiz ve intizamlı insanları 

sever. Aynı şekilde Allah yolunda davet eyleminde bulunan bir kim¬ 

se görünüşte de nazif ve pâk olmalıdır ki insanlar ondan iğrenmesin. 

Böyle insanlarda hiç bir kirlilik olmamalıdır ki diğer insanlara ağır 

gelmesin, onlan nefret ettirmesin. 

Üçüncü anlam da şudur: Yani, "Giysilerinizi ahlâki ayıplan an da 

temiz tutunuz." Bu demektir ki giysileriniz temiz ve düzgün olmalıdır, 

ama bir kibirlenme, bir gösteriş ve bir şan-şöhret vesilesi olmamalı¬ 

dır. Elbise; bir insana diğer bir insanı tanıtan ilk şeydir. Karşıdaki 

insan bir kimsenin elbisesini görerek bu kişinin nasıl birisi olduğu¬ 

nu tahmin edebilir. Reislerin elbiseleri, ağaların elbiseleri, dinî lider¬ 

lerin elbiseleri, kibirli insanların elbiseleri, berduşların ve hafif meş- 

replilerin elbiseleri vs. bütün bu elbiseler sahiplerinin mizaçlarını 

ortaya koyar. Allah'a davet eden kimseler bu yukarıda saydıklarımız 

gibilerinden fıtraten farklıdırlar. Bu yüzden de giysileri de farklı ol¬ 

malıdır. Bu kişiler öyle bir giysiye bürünmelidir ki onu gören herkes 

bu kişinin şerefli bir insan olduğunu ve bu kişinin kalbinde hiç bir 

kötülük bulunmadığını farketsin. 

Dördüncü anlam da şudur: Yani "uçkurunu temiz tut, ona sahip ol." 

Bu deyim, Urduca da aynen Arapça'da olduğu gibi kendini ahlâki 

kötülüklerden uzak tutmak ve en güzel ahlakla donatmak için kulla¬ 

nılır. lbn Abbas, İbrahim Nehai, Şa'bi, Ata, Mücahid, Katade, Said 

Bin Cübeyr, Hasanü l Basri ve diğer büyük müfessirler bu ayetin 

anlamında aynı yorumu yapmışlar yani "Ahlakınızı temiz tutun ve 

her türlü kötülükten ve çirkin işlerden kendinizi arındırın" manasını 

vermişlerdir. Arapça deyimlerde, bir kişi diğer birisi için "elbisesi te¬ 

mizdir" ve "görünüşü temizdir" dediğinde bundan güzel ahlak sahibi 

bir insan kastedilir. Bunun tersine "elbisesi kirlidir" denildiğinde de 

o kimsenin ilişkilerde iyi bir insan olmadığı ve sözüne itibar edilme¬ 

yen biri olduğu kastedilir. 

5. Pislikten kasıt, her türlü pisliktir. Akidedeki pislik, düşüncede¬ 

ki pislik, ahlâkî pislik, ameldeki pislik, beden ve elbisedeki pislik ve 

yaşantıdaki pislik vs. Yani çevrende, toplumda her türlü pislik yay¬ 

gın haldedir, işte bundan kendini temiz tut. Kimse; "Bu, başkalarına 

bir şeyler anlatıyor ama kendisi bile yaşantısında bu pisliklerden 

arınmış değil" dememelidir. Bu yüzden senin yaşantında bütün 

bunlardan hiç bir iz bile olmamalıdır. 
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6 Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma.6 

7 Rabbin için sabret.7 

8 Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman, 

9 İşte o gün, zorlu bir gündür;8 

10 Kafirler içinse hiç kolay değildir.9 

1 1 Bırakın onu bana,10 Ben onu tek olarak yarattım.11 

AÇIKLAMA 

6. Metinde "Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma" diye geçen 
cümlenin anlamı çok geniştir. Bir kelime ile tam olarak tercüme ede¬ 
meyiz. 

Bir anlamı şudur: İhsanda bulun, bağış yap, cömert ol, iyi mua¬ 
melede bulun. Bunların hepsini sadece ve sadece Allah nzası için 
yap. Bunlan yaparken hiçbir dünyevi menfaat bekleme. Diğer bir 
söyleyişle: "Allah için ihsan et, kendi menfaatini sağlamak için ih¬ 
sanda bulunma" demektir. 

İkinci anlamı şudur: "Senin peygamberliğin aslında büyük bir ih¬ 
sandır ve senin aracılığın ile insanlara hidayet ulaşmaktadır. Bu 
yüzden başka insanlara ihsanda bulunuyoruz diyerek bir gösterişe 
kapılma ve bundan kişisel bir çıkar gütme" demektir. 

Üçüncü anlamı da şu olabilir: "Senin yaptığın bu hizmet çok bü¬ 

yüktür. Ama sakın ben büyük bir iş yapıyorum gibi düşüncelere ka¬ 

pılma. Bu peygamberlik vazifesini yerinç getirmek için canını ortaya 
koyarak Allah'a bir iyilikte bulunmakta olduğunu zannetme." 

7. Yani, sana verilen bu görev çok zor bir iştir. Bu yüzden birçok 

musibet ve eziyetlerle karşı karşıya kalacaksın. Senin halkın bile sa¬ 
na düşman olacak. Bütün Arap Yarımadası sana karşı cephe alacak. 
Ama ne olursa olsun Rabbinin hatırı için bunlara sabret ve bu vazife¬ 
yi sebat ve karar ile yerine getir. Hiçbir korku, hırs, dostluk, düş¬ 
manlık ve sevgi seni bu davadan vazgeçirmek için araya girmesin. 
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Bunlara rağmen kendi yolunda ısrarla devamını sürdür. 
Bir kimse eğer Allah'ın, Peygamberine nübüvvet davasına başlar 

iken verdiği ilk emirleri, bu kısa cümleleri ve onun manalarım düşü¬ 
necek olsa bir peygambere peygamberliğine başlarken bundan daha 

iyi bir tavsiyede bulunulmayacağına kalbi şahit olacaktır. Burada 
Nebi nin misyonunun ne olduğu, kendi hayatında izleyeceği tavır, 
ahlak ve muamelatın nasıl olduğu, aynca bu vazifeyi ifa ederken 
hangi niyet ve fikirle bunu yapacağı talimatı verilerek, bu vazifeyi ye¬ 
rine getirirken hangi sorunlarla karşılaşacağı ve bunlara karşı nasıl 

bir tavır takınacağından haber verilmiştir. Bugün taassupları yü¬ 
zünden gözleri körleşmiş olanlar, bu sözleri onun sara nöbeti esna¬ 
sında söylediğini ileri sürüyorlar. Biraz bu ayetler üzerinde, bunlar 

bir saralının sözleri mi, yoksa Allah kulunu peygamberlik ile görev¬ 
lendirerek bu emirleri vermiş mi, bir düşünsünler. 

8. Girişte de açıkladığımız gibi bu surenin ilk ayetleri, Allah Rasu- 

lü'nün peygamberliğini açıkça ilan etmeye başlamasından sonra 
nazil olmuştur. Bu, İslâm'ın açıkça tebliğinden sonraki ilk hacc za¬ 
manıydı. Kureyş'in ileri gelenleri bir araya gelerek gelen hacılara, on¬ 
ları Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (s.a) hakkında yanlış düşün¬ 

celere sevkedecek propaganda yapılmasını kararlaştırmışlardı. İşte 
bu ayetlerde kafirlerin bu planlarının yorumu yapılmaktadır. En ön¬ 

ce buyurulmaktadır ki, "Ne yaparsanız yapın, belki bu dünyadaki 
maksadınıza erebilirsiniz, ama o kıyamet günü Sur a üflendiğinde o 
kötü sonunuzdan nasıl kurtulabileceksiniz bakalım?" Sur hakkın¬ 
da izah için bkz. Enam an: 47; İbrahim an: 57; Taha an: 78; Hacc an: 1 
Yasin an: 46-47; Zümer an: 97; Kaf an: 52. 

9. Bu sözden, o günün iman edenler için çok kolay bir gün olacağı 
anlaşılmaktadır. O günün şiddeti ise inkar edenler için olacakür. Ay¬ 
nca şu anlam da gizlidir ki bu şiddet kafirler için sürekli olacak ve 
bundan biraz hafifleme bile ümid edemeyecekler. 

10. Burada Allah Rasulü'ne; "Ey Nebi! Kafirlerin o toplantısında 
senin aleyhine bir propaganda ile seni hacılara büyücü olarak tanı¬ 
tacak o adamı (Velid bin Muğire) bana bırak, onun işi bana aittir. Se¬ 

nin üzülmene gerek yok'' hitabı yapılmaktadır. 
11. Bu cümlenin iki anlamı olabilir. İki şekilde de doğrudur. Birin¬ 

cisi: Yani Sen doğduğun zaman mal, evlat, makam, liderlik vs. ile 

doğmuş değildin." İkincisi: "Onu yaratan yalnızca benim". Ben seni 
yarattığım anda, senin o ilahiık vermeye çalıştığın ve de onlann ha¬ 
tırlan için Tevhid e karşı çıktığın ilahların hiçbiri benim ortağım ya 
da yardımcım değildiler. Onlann tannlığmın hat ;n için bu insanla- 
nn senin hususunda bunlann hiçbir katkısı olmuş değildir. 
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12 Ki ben ona, "alabildiğine geniş kapsamlı bir mal (servet)' ver¬ 

dim, 

13 Göz önünde-hazır çocuklar (verdim),12 

14 Ve önüne sayısız imkan ve fırsatları döşeyip-serdim. 

1 5 Sonra, daha da arttırmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulu¬ 

nur).13 

16 Hayır; çünkü o, bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır/ 

17 Onu alabildiğine sarp bir yokuşa sardırıp-süreceğim. 

18 Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti. 

19 Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu? 

20 Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu? 

21 Sonra bir baktı. 

22 Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti. 

23 Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbâr). 

24 Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi. 

25 "Bu, bir beşer sözünden başkası değildir/'14 

26 Onu ben, cehenneme sürükleyip-atacağım. 

27 Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin? 

28 Ne alıkoy ar, ne bırakır.13 

29 Beşere delicesine susamıştır.16 

AÇIKLAMA 

12. Velid bin Muğire'nin on-oniki oğlu vardı. Onlardan biri olan 
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Halid bin Velid tarihte en meşhur olanıdır. Bunlar için "Şuhud" keli¬ 
mesi kullanılmaktadır. Bunun birkaç değişik manası olabilir. Birisi: 
'Onların kendi geçimlerini temin için çalışmaya ya da sefer etmeye 
ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların varlıkları yüzünden evlerinde her- 
şey vardı. Bu yüzden bunlar her zaman babalarının yanında yardım 
için dururlardı." İkinci bir anlam: "Oğullarının hepsi şöhretli ve nü¬ 
fuzlu kişilerdi ve babalarıyla beraber toplantılara iştirak ediyorlar¬ 
dı." Üçüncüsü: "Bunların her konuda şehadetleri kabul görür, iti¬ 
mat edilirdi" şeklinde olabilir. 

13. Onun hırsı hala gitmemişti." Bunun bir manası şu olabilir. 
Yani o kadar çok varlık sahibi iken bile hala kendisine daha başka 
nimetlerin de ikram edileceğini umuyordu. İkinci manası -ki Haşan 
Basri ve diğer büyüklere göre böyledir- Eğer Muhammed'in dediği 
gerçekse ve ölümden sonra bir hayat olacaksa ve orada bir cennet 
hayatı sözkonusu ise, o cennet de benim için olacak" diyordu. 

14. Bu, kafirlerin yukanda değinilen toplantısındaki hadisenin 
zikridir. Bunun tafsilatını giriş bölümünde aktarmıştık. Orada açık¬ 
ça belliydi ki Velid bin Muğire, Kur an ın ilahi bir kelam olduğuna 
kalben kani idi. Fakat toplum içerisindeki itibarını kaybetmemek 
için iman etmemiştir. O, toplantıda kafirlerin Allah Rasulü'ne yakış¬ 
tırmak istediği iddiaları reddetmişti. Ne zaman ondan, kendisinin 
Hz. Muhammed'in onunla tanınacağı bir yakıştırmada bulunması 
istenildiğinde kendi içinde çelişkiye düşmüş ve bir anlık kafa karı¬ 
şıklığından sonra bu ithamı ileri sürmüştü. İşte burada bu mantali- 
tenin yapısı gözler önüne serilmektedir. 

15. Bunun iki anlamı olabilir. Birincisi şudur: ‘Yani herhangi bir 
kimse onun içine düştüğünde kül olacak, bununla kurtulamayacak 
ve daha sonra yeniden diriltilip tekrar yakılacaktır." Aynı husus baş¬ 
ka yerde "... orada o ne ölür ne de dirilir" (A la 13) şeklinde beyan edil¬ 
miştir. İkinci anlam da şudur: "O azabı hak etmiş olanlardan kimse 
bir yere kaçamayacak ve hepsi azabı göreceklerdir." 

16. Bedende ne varsa yanacaktır, denildikten sonra, yamsıra deri¬ 
nin de ateşin şiddetinden döküleceği söyleniyor. Görünüşte bu ifade 
lüzumsuz gibi gözükmektedir, ama azabın bu şeklini aynca vurgu¬ 
lamanın sebebi, insanın görünüşünün en bariz hususiyetinin onun 
yüzündeki ve bedenindeki derisi olduğu içindir. Onun üzerinde olu¬ 
şacak en ufak bir lekeden bile utanç duyar. Iç organlannda olabile¬ 
cek bir eksiklik ya da kusurdan cildinde olan kadar üzüntü duymaz. 
Çünkü bunu görerek diğer insanlar da ondan iğrenecek ve toplum¬ 
sal konumu değişecektir. İşte bu yüzden, "Bu dünyada onlarla kibir¬ 
lenip durduğunuz bu güzel çehreler ve şahane cesetler eğer Allah'ın 
ayetlerine karşı inatla muhalefete devam ederseniz -Velid bin Muği¬ 
re gibi- o zaman bunların derileri yakılacak ve sonunda kapkara bir 
kömüre döneceklerdir," buyurulmaktadır. 
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30 Onun üzerinde ondukuz vardır. 

31 Biz :8o ateşin koruyucularım meleklerden başkasını kılmadık.-8- 

Ve onların sayısını da küfretmekte olanlar için yalnızca bir fitne (konu¬ 

su) yaptık i9ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın,20 

iman edenlerin de imanları artsın,-21 kendilerine kitap verilenler ve iman 

edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olan¬ 

lar22 ile kafirler de şöyle desin: "Allah, bu örnekle neyi anlatmak iste¬ 

di?"23 İşte Allah, dilediğini de böyle hidayete iletir.24 Rabbinin orduları¬ 

nı kendisinden başka (hiç kimse) bilmez.25 Bu ise, beşer (insan) için yal¬ 

nızca bir öğüttür.26 

AÇIKLAMA 

17. Buradan da "Rabbinin askerlerini ondan başkası bilmez'" cüm¬ 
lesine kadar olan bölüm, konuşma arasında itiraz edenlere cevap ve¬ 

rilen bir ara cümledir. Onlar Allah Rasulu nden cehennemin bekçi- 
•> 

lerinin on dokuz tane olacağını duymuşlar ve bununla alay etmeye 
başlamışlardı. "Hem bize Adem den kıyamete kadar dünyada ne ka¬ 
dar inkarcı ve büyük günah işlemiş insan geçmişse hepsi cehenne¬ 
me atılacak diyor, hem de cehenneme dolacak bunca insana azap 
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vermek için sadece on dokuz görevli bulunacakmış'" diyerek Ku- 
reyş'in ileri gelenleri dalga geçmeye başladılar. Ebu Cehil; "Arkadaş¬ 
lar! Onar onar cehennemdeki bir askerin üstesinden gelemeyecek 

kadar aciz miyiz?" dedi. Bunun üzerine Cumha oğullarından bir 
pehlivan "On yedisini tek başıma hallederim, geriye kalan ikisini de 
artık siz hep beraber hallediverirsiniz" diye alay etmişti. İşte bu ara 

cümlede bunların bu sözlerine cevap verilmektedir. 
18. Yani, onların güç ve kuvvetlerini İnsanî eşdeğerleri ile kıyas et¬ 

men senin ne kadar ahmak olduğunu göstermektedir. Halbuki onlar 

insan değil meleklerdir. Siz. Allah Teâlâ'nın meleklerden ne güçte 
mahluklar yarattığını bilemezsiniz. 

19. Zahiren, cehennem görevlilerinin sayısını bildirmeye bir gerek 

yoktur. Ama denilmektedir ki "Onların sayılarını anlatmakla da küf¬ 
redenler için, başka değil, ancak bir fitne ve imtihan kıldık." Bir kim¬ 

se eğer zâhiren iman etmişse, Allah'ın uluhiyyeti ve büyük kudreti 

ya da vahiy ve peygamberlik hakkında bir şüphesi varsa bunu duyar 
duymaz hemen "Allah'ın o büyük hapishanesinden sayısız cin ve in¬ 
sanın işini görmek için sadece on dokuz şahıs mı bunlara birer azap 

verecek?" diyerek küfrünü izhar edecektir. 
20. Bazı müfessirler; Ehl-i Kitab'ın (Yahudi ve Hıristiyan) kitapla- 

nnda cehennem meleklerinin sayısının on dokuz olarak beyan edil¬ 
diğini söylüyorlar. Yani, buna göre, onlar bunu duyunca bu 
Kur an'ın gerçekten Allah'ın kelamı olduğuna inanacaklardır. Ama 
bence, bu çeşit tefsir iki nedenden ötürü pek doğru değildir. Birinci¬ 
si, ben dünyada mevcut bulunan Yahudi ve Hıristiyan dini kitapları¬ 
nı mütalaa ettim, ama bunların sayısının on dokuz olduğuna dair 
bir şeye rastlayamadım. İkincisi, Kur'an-ı Kerim in birçok yerinde 

Ehl-i Kitab'ın kitaplarında bulunan bazı şeyler beyan edilmiş olma¬ 
sına rağmen onlar bu sefer "Muhammed bunlan bizim kitaplanmız- 
dan kopye etmektedir" diyorlardı. Bence bu ayetin doğru açıklaması 

şudur "Muhammed (s.a) çok iyi bilmekteydi ki, onun ağzından söz- 
konusu olan bu on dokuz cehennem meleğini duyduklarında hemen 

onu alaya alacaklardır. Ama buna rağmen O kendine gelen bu vahyi 
hiçbir korku ya da tereddüde düşmeden ilan etmiştir. Yapılan hiçbir 

alaya aldınş etmemiştir. Belki cahil Araplar bilmiyorsa da Ehl-i Ki¬ 
tap pekala bilmekteydi ki her zaman peygamberler böyle olmuşlardı. 

Allah onlara ne vahyettiyse insanlann hoşuna gitse de gitmese de, 
onlar aynısını aktarıyorlardı. Bu yüzden Ehl-i Kitap tan Allah Rasu- 
lü'nün bu tavrım görerek yani her türlü muhalefete rağmen onun ilk 
bakışta acaib gelen bir hususu tereddütsüz açıklamakta olduğunu 
ve böyle bir tavnn ancak bir peygamberin tavn olabileceğini farkere- 
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dek iman etmeleri beklenirdi. Bilinmelidir ki Allah Rasulü mütead¬ 

dit kereler benzer tavırda bulunmuştu. En bariz olanı Miraç hadise¬ 

sidir. Kalabalık bir mecliste, bu hayretengiz olayı duyduklannda 

muhaliflerin ne diyecekleri hususunda zerre kadar tereddüt etme¬ 

den bu olayı kafirlere açık açık anlatmıştı. 

21. Bu husus Kur'an-ı Kerim in müteaddit yerlerinde beyan edil¬ 

miştir. Her bir imtihandan sonra eğer bir mü min kişi imanında se¬ 

bat gösterir, bu konuda bir şüphe, inkar ya da itaatsizlikten kaçınır 

ve din hakkında sözünden dönme yoluna kaymaz da yakîn, itimat, 

itaat ve vefa yolunu tutarsa, bu kişide o zaman iman kökleşir, netle¬ 

şir. Bkz. Al-i lmran 163; Enfal 2, an: 2; Tevbe 122-125, an: 125; Ahzab 

22, an: 38; Fcth 4, an: 7. 

22. Kur’an-ı Kerim de geçen bilimum kalp marazlarından maksat, 

münafıklıktır. Bu yüzden de bazı müfessirler, bu kelimeyi görerek 

bu ayetin Medenî olduğunu zannetmişlerdir. Çünkü münafıkların 

ortaya çıkışının Medine'de olduğu bilinmektedir. Ama bu görüş bir¬ 

çok sebepten dolayı doğru değildir, tik olarak. Mekke’de münafığın 

olmadığı iddiasının yanlış olduğunu biz Ankebut Suresi nin giriş bö¬ 

lümünde ve açıklama notlan 1 ve 12, 13, 14, 15'de izah etmiştik. 

İkincisi, böyle tefsir etmek bence doğru değildir. Çünkü bu sözün ge¬ 

lişi belirli bir hadise ya da belirli bir durum üzerine vukubulur. Onla¬ 

ra göre, bu bağlam içindeki bu cümle başka bir hadise hakkında na¬ 

zil olmuş ve bu hiç ilgisi olmayan yere, araya sokulmuştur. Müddes¬ 

sir Suresi nin bu kısmının tarihsel arkaplam, muteber rivayetler va¬ 

sıtasıyla bizce bilinmektedir. Yani Mekke döneminin başlarında be¬ 

lirli bir hadise üzerine nazil olmuştur. Bütün sözün gelişimi o hadise 

ile açık bir ilgi içindedir. Sure, hadise münasebetiyle nazil olmuştur. 

Şiıpdi cümlenin seneler sonra Medine'de nazil olmasının sonra da 

buraya yerleştirilmiş olmasının ne ilgisi var, denebilir. Gelelim bura¬ 

daki kalp hastalığından neyin murad edildiğine. Bundan kasıt, şüp¬ 

hedir. Sırf Mekke’de değil, bütün dünyada önceden günümüze dek 

bir çok insan vardır ki bunlar katiyetle Allah'ı, ahireti, vahyi, pey¬ 

gamberliği, cennet ve cehennemi vb. inkar ederler. Her devirde kimi 

insanlar, Allah var mı yok mu? Ahiret olacak mı yoksa olmayacak 

mı? Meleklerin, cennet ve cehennemin gerçekten bir varlığı var mı, 

yoksa birer efsane mi bunlar? Rasul gerçekten bir rasul mü, O na va¬ 

hiy geliyor mu? gibi hususlarda şüphe içinde bulunuyor. Bu gibi 
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şüpheler pekçok insanı küfre götürür. Yoksa bu hakikatleri kesin 

olaıa? inkar eden ahmaklar, dünyada hiçbir zaman sayıca fazla ol 

mamıştır. Çünkü zerre kadar aklı olan hiçkimse, bu gibi hususların 

kesinlikle mümkün olmadığı, imkan harici olduğu konusunda kesin 
konuşamaz. 

23. Bunun manası, "Onlar Allah'ın kelamını kabul ediyorlardı" de¬ 

mek değildir, ama "Allah niye bunu söylemiştir?" diye hayret ediyor¬ 

lardı. Aslında onlar: "Bir sözde eğer bu gibi akıl ve mantık dışı şeyler 

söyleniyorsa bunlar Allah'ın kelamı nasıl olabilir?" demek istiyorlar¬ 
dı. 

Yani Allah Teâlâ bazen kelamında ve buyruklarında öyle şeyler 

söylemektedir ki, bunların her biri insanlar için bir imtihan sebebi¬ 

dir. Huyu güzel, doğruluğu seven ve sağlam düşünce sahibi bir kim¬ 

se bunu işitince doğru anlam vererek dosdoğru yolu bulur. Aynı şeyi 

inatçı, eğri düşünceli ve doğruluk düşmanı bir insan duyduğunda 

ise ondan yanlış anlamlar çıkarır ve doğrudan kaçmak için bunu ba¬ 

hane olarak kullanır. Birinci tip insan, doğruyu sevdiği için Allah 

ona hidayet verir. Çünkü hidayet isteyen bir kimseyi saptırmak Al¬ 

lah ın sünneti değildir. İkinci tip insan ise, hidayet istememekte ve 

sapmayı, sapkınlığı sevmektedir. Bunun için Allah onu dalâlet yolu¬ 

na iter. Çünkü doğrudan nefret eden bir kimseye doğru yolu göster¬ 

mek de Allah'ın sünneti değildir. (Allah'ın hidayet vermesi ve saptır¬ 

ması hakkında tefsirimizin pekçok yerinde izahatlar yapmıştık. Me¬ 

sela, Bkz. Bakara an: 10, 16, 19, 20; Nisa an: 173: Enam an: 17, 28, 
30.) 

25. Yani, Allah'ın kainatta ne kadar mahlukat yarattığını, onlara 

ne gibi kuvvetler verdiğini ve onlara ne gibi görevler verildiğini Al¬ 

lah tan başka kimse bilemez. Küçük bir alemde yaşayan insan, ken¬ 

di sınırlı seviyesinden etrafındaki dünyaya bakarak neden Allah'ın 

yarattığı kainatın kendi duyu organlanyla ya da geliştirdiği aletler ile 

hissedebildiği kadar olduğunu düşünsün. Bu onun kendi akılsızlı- 

ğındandır. Allah'ın yaratmış olduğu bu kainat o kadar geniş ve bü¬ 

yüktür ki, sadece onun bir bölümünün bile tam olarak bilgisini elde 

edebilmek imkansızdır. Nerede kaldı, onun küçük beyni bu alemi 

bütün genişliği ve boyutlarıyla alabilsin. 

26. Yani, onlar bu azabı tatmaya müstehak olmadan önce akılları¬ 

nı başlarına toplasınlar da kendilerini kurtarmaya baksınlar. 



522 TEFHIMU'L KUR AN 74 / Müddessir Suresi 

32 Hayır,27 aya andolsun, 

33 Dönüp gittiği zaman geceye, 

34 Ağardığı zaman sabaha, 

35 Gerçekten o, büyük (musibet) lerden biridir.28 

36 Beşer (insan) için bir uyanp-korkutmadır; 

37 Sizierden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için.29 

38 Her nefis, kazanmakta olduklarına karşılık olmak üzere bir rehi¬ 

nedir.30 

39 Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.3’1 

40 Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar. 

41 Suçlu-günahkarları:32 

42 "Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?" 

43 Onlar: "Biz namaz kılanlardan değildik"33 dediler. 

44 "Yoksula da yedirmezdik."34 

45 "(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik." 

46 "Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıyorduk." 

47 "Sonunda yakın (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı."30 

AÇIKLAMA 

27. Yani, bu hayali bir şey değil ki, onu alay konusu yapıyorlar. 
28. Nasıl ki ay, gece, gündüz Allah'ın kudretinin büyük işaretleri 

ise, cehennem de böyle Allah'ın büyük kudretinin bir nişanesidir. 
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Eğer ayı meydana getirmek, gece ve gündüzü bir düzen içerisinde 

peşisıra getirmek mümkünse, niye o zaman cehennemi meydana ge¬ 

tirmek gayr-i mümkün olsun? Çünkü gece ve gündüzü her gün gö¬ 

rüyorsunuz. Ama hayret falan etmiyorsunuz. Oysa ki bunlar da Al¬ 

lah'ın hayretamiz mucizeleridir. Ve eğer siz bunlan görüyor olma¬ 

saydınız da bir kimse size bu dünyada ay denen bir şey vardır, güneş 

denen bir şey vardır, yükseldiği zaman dünya ışıldamaya başlar, 

battığı zaman da karanlıklara gömülür dese o zaman sizin gihi kim¬ 

seler tıpkı bu cehennem hakkında alay etmeniz gibi bununla da alay 

edecekti. 

29. Yani bununla insanlar uyarılmaktadır. Şimdi isterlerse sakı¬ 

narak doğru yola gitsinler ve isteyen olursa doğru yoldan yüz çevir¬ 

sinler. 

30. İzah için bkz. Tur Suresi açıklama notu: 16. 

31. Diğer bir ifadeyle sol ehli kendi yap tıklan yüzünden yalanlana¬ 

caklar, sağ ehli ise yaptıklan yüzünden kendilerini kurtaracaklar¬ 

dır. (Sağ elıli ve sol ehli hakkında biz Vakıa Suresi an: 5 ve 6'da izahat 

vermiştik.) 

32. Daha önce de birçok yerde geçtiği gibi, cennet ehli ile cehen¬ 

nem ehli arasında binlerce kilometrelik bir mesafede olmasına rağ¬ 

men bir aracı olmadan birbirleriyle konuşabileceklerdir. Meselâ 

Bkz. Araf 44-50 an: 35: Saffat 50-57 an: 32. 

33. Yani biz Allah a, Rasulü'ne ve Kitabı na inanarak Allah a ina¬ 

nanların ilk olarak yerine getirecekleri hakkı yerine getirenlerden 

değildik. O hak namazdır. Bundan da iman etmeyen kimsenin na¬ 

maz kılmadığını burada iyice anlamalıyız. Dolayısıyla bir kimse eğer 

namaz ehlinden ise, kendiliğinden anlaşılır ki o kimse iman ehlidir. 

Çünkü iman olmadan namaz kılınmaz. Ayrıca namaz kılanlardan 

olmamanın da cehenneme gitme sebeplerinden olduğu açıklanmak - 

tadır. Onun için bir kimse iman etse ama namazı terkedenlerden ol¬ 

sa, o da cehennemden kurtulamayacaktır. 

34. Buradan, açlık içerisinde olan birisini görüp de, yemek yedir¬ 

meye kudreti olduğu halde ona yemek vermemenin ne kadar büyük 

günah olduğu anlaşılmaktadır ki bunun cehenneme gitme sebeple¬ 

rinden biri olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

35. Yani ölünceye kadar kendi bildikleri yolda ısrar edip durdular. 

Ta ki o gafil olduktan gerçek onlara ulaştı. Bu gerçek ölüm ve ahiret- 

tir. 
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48 Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.36 

49 Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyor¬ 

lar? 

50 Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; 

51 Arslandan korkup-kaçmışlar.37 

52 Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini 

ister.38 

53 Hayır, onlar hiç şüphesiz ahiretten korkmuyorlar.39 

54 Gerçek (şu ki),40 o (Kur’an), elbette bir öğüttür. 

AÇIKLAMA 

36. Yani bunlar, son nefeslerine kadar kendi sapık yollarım takip 

edip durdular. Onlar hakkında birisi şefaatte bulunacak olsa da af 

edilmeyeceklerdir. Kur'an-ı Kerim de birçok yerde şefaatin zikri geç¬ 

miş ve buralarda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde, kimin 

şefaatçi olabileceği ve kimin olamayacağı, hangi şartlarda şefaatte 

bulunacağı ve hangi şartlarda bulunamayacağı, kim için şefaatin di¬ 

leneceği ve kimin için dilenemeyeceği, kimin hakkında bunun fayda¬ 

lı olacağı ve kimin hakkında da hiçbir fayda vermeyeceği izah edil¬ 

miştir. Dünyada yoldan çıkmanın bir ana sebebi de yanlış anlayış ve 

yanlış inançtır. Bu yüzden Kuran, bu meseleyi hiçbir yanlış anlama¬ 

ya mahal vermeyecek şekilde çok açık olarak beyan etmiştir. Örne¬ 

ğin Bkz. Bakara 255; Enam 94; Araf 53; Yunus 3, 18; Meryem 87; Taha 

109; Enbiya 28; Sebe 23; Zümer 43-44; Mümin 18; Duhan 86; Necr 

26; Nebe 37-38; ve bu Tefsirde nerede yeri gelmişse biz bu hususu 

izah ettik. 

37. Bu bir Arapça deyimdir. Yabani eşeklerin özelliklerinden biri 

de, bir tehlike hissettikleri zaman korkup, öyle kaçarlar ki başka bir 
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hayvan böyle kaçamaz. Bu yüzden Araplar çok korkarak aklı başın¬ 

dan gitmişcesine kaçan bir kimseyi aslan ya da avcı görmüş yaban 

eşeğinin kaçışına benzetmektedirler. 

38. Yani, bunlar, eğer Hz. Muhammed (s.a) gerçekten Allah'ın gön¬ 

derdiği birisiyse o zaman Allah'tan, Mekke'nin ileri gelenlerinin her- 

birinin adına "Muhammed benim peygamberimdir, onun için ona 

itaat edin'' şeklinde yazılmış birer mektup getirmelidir. Üstelik bu 

mektubun Allah'tan geldiğini görerek inanmak istiyorlar. Kur an da 

başka bir yerde yine bunlar "Allah, Rasullerine verdiği şeyi bize de 

vermezse inanmayız" (Enam: 124) demişlerdi. Diğer bir yerde de 

"Sen göğe git ve oradan bizim okuyacağımız bir kitap getir" (Isra 93) 

isteğinde bulunmuşlardı. 

39. Yani, onların iman etmemelerinin sebebi, Allah Rasulü nün 

onların isteklerini yerine getirmediği için değildir. Asıl sebep, onların 

ahiretten korkmamaları ve her şeyi bu dünyadan ibaret zannetmele¬ 

ridir. Düşünmüyorlar ki bu dünyadan başka bir hayat daha vardır. 

Orada, bu dünyada iken sorumsuzca ve aldırış etmeden yaptıkları¬ 

nın hesabını vereceklerdir. Bunlar Hak ve batılı anlamsız zannedi¬ 

yorlardı. Bu dünyadayken görüyorlardı ki doğruya uyan bir kimseye 

her zaman bir fayda temin etmiyor ve batıla gitmenin neticesi de her 

zaman zarar getirmiyordu. Bu yüzden bu konuda düşünmeyi gerek¬ 

siz görüyorlardı. Hak nedir, batıl nedir onlar için bir anlam ifade et¬ 

miyordu. İşte bu mesele üzerinde ciddi olarak düşünen kimse, bu 

dünyanın geçici bir hayat olduğunu bilir ve asıl ve ebedi hayatın ahi- 

ret hayatı olduğunu kabul eder. Doğruya uyanın sonu orada mu¬ 

hakkak güzel, batıla uyanların ise sonu muhakkak kötü olacaktır. 

Kuranın ileri sürdüğü bu mantıki delilleri ve saf talimatları görerek 

böyle bir kimse iman edecek ve aklını kullanarak Kuran a göre yan¬ 

lış olan inanç ve eylemlerin gerçekten yanlış olduğunu anlamaya ça¬ 

lışacaktır. Fakat ahireti inkar eden kimsenin zaten doğruyu arama¬ 

ya ciddi isteği yoktur. İman etmemek için her an yeni bir talepte bu¬ 

lunacak ve bir bahane uyduracaktır. Aynı husus Enam Suresi 7. 

ayette de şöyle ifade edilmektedir. "Ey Peygamber! Sana bir kağıtta 

yazılmış bir kitap indirseydik de onlar ona elleriyle dokunmuş olsa¬ 

lardı, kalır olanlar yine muhakkak Bu apaçık bir büyüden başka bir 
şey değildir' diyeceklerdi." 

40. Yani, onların bu gibi istekleri asla yerine getirilmeyecektir. 
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55 Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür. 
56 Allah dilemedikçe,41 onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi 42(onu 

kabul etmeye ehli olan) O'dur, mağfiretin sahibi43 (bağışlamaya ehil 

olan da) O’dur. 

AÇIKLAMA 

41. Yani, bir kimsenin hidayeti yalnız onun kendi iradesine bağlı 
değildir. Ancak Allah eğer ona bunu nasip ederse olur. Diğer bir ifade 
ile burada şu gerçek vurgulanmaktadır: Kulun hiçbir eylemi yalnız 
onun kendi iradesiyle meydana gelmez. Ancak o fiil Allah'ın iradesi 

ile tevafuk ederse gerçekleşir. Bu çok nazik bir meseledir. Bu husu¬ 
su doğru düzgün anlamamak yüzünden birçok insana her istediği 
şeyi gerçekleştirebilme gücü verilseydi, o zaman bu dünyanın niza¬ 

mı alt üst olmaz mıydı? Bu nizam, Allah'ın iradesi diğer bütün irade¬ 
lerin üzerinde galip olduğu için ayaktadır. Bir insan bir şeyi, ancak 
Allah o şeye izin verdiği zaman yapabilir. Aynı şey hidayet ve dalâlet 
için de geçerlidir. Sadece bir kimsenin hidayet isteği ile o kimsenin 
hidayete ermesi yeterli olamaz. Ona hidayet, ancak Allah'ın, onun 
dilediğini yerine getirmeye karar vermesinden sonra olur, öte taraf¬ 
tan dalâlet için de aynı şey geçerlidir. Bir kimsenin dalâlete düşmek 
istemesi salt yeterli olmamaktadır. Ancak Allah onun bu sapıtma ve 
dalâlete düşme isteğine izin verirse, onun sapık bir yolda ilerlemesi 
mümkün olur ve o da türlü türlü yollara sapar. Meselâ bir kimse hır¬ 
sız olmak isterse, bir eve girerek istediği şeyi çalması için sırf bu te¬ 
menni yeterli değildir. Ancak Allah'ın büyük hizmetleri ve onun mas¬ 
lahatına göre bu isteğe ne vakit, ne kadar ve ne şekilde yapılacağı fır¬ 

satı tanınırsa, hırsızlık eylemi gerçekleşir. 
42. Yani, Allah'ın hoşnut olmayacağı şeylerden sakınmanız tavsi¬ 

yesinde bulunulmaktadır. Bu, Allah ona muhtaç olduğu için değil¬ 

dir. Siz böyle yapmadığınız zaman O bir zarar görecek değildir. Aslın- 
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da bu nasihat, Allah'ın rızasını aramanın ve O nun emirlerine karşı 
gelmemenin, kullan üzerinde Allah'ın hakkı olduğu içindir. 

43. Yani, bir kimse ne kadar isyankarlıkta bulunmuş ve ne kadar 
günah işlemiş olursa olsun, bunlardan vazgeçerek Allah'ın rahmeti¬ 
ne sığındığı an, Allah onu bağışlar. Bu günahlan hiçbir şekilde affet 
meyerek onu cezalandırma gibi bir intikam duygusu taşımaması, 
ancak ve ancak büyük şan sahibi Allah'a yakışır. 

MÜDDESSİR SURESİNİN SONU 
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75 
• 

KIYAMET SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu, hem surenin ismidir, hem de başlığıdır ve birinci ayetten 
alınmadır. Çünkü bu surede kıyamet konusu ele alınmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı hakkında herhangi bir 
rivayet yoktur. Fakat muhtevasından, bu surenin Mekke'de nazil 
olan ilk surelerden olduğu anlaşılmaktadır. 15. ayetten sonra ani¬ 
den bir ara cümlesi ile Allah Rasulü'ne Vahyi ezberlemek için acele 
edip tekrarlama. Onu sana ezberletmek ve okutmak bize aittir, öy¬ 
leyse vahiy okunduğu zaman onu dikkatlice dinle. Onun anlamım 

açıklamak bize düşer." buyurulmaktadır. Sonra 20. ayetten itibaren 
kalman yerden, yani, baştan on beşinci ayete kadar aynı konuya de¬ 
vam edilmektedir. Bu arada cümle, gerek yeri itibariyle ve gerekse ri¬ 
vayetlere göre Cebrail'in Peygambere bu sureyi okumakta iken pey¬ 
gamberin "ya unutursam" diye endişeye kapılarak cümleleri hemen 
peşinden tekrarlaması üzerine varid olmuştur. Demek oluyor.ki bu 

olay, Allah Rasulü'ne vahyin yeni yeni gelmeye başladığı ve henüz 
daha vahiy almaya alışamamış olduğu zamanda vuku bulmuştur. 
Kuranda bu olayın iki örneği daha vardır. Birincisi, Taha Suresi 

114. ayetinde Allah Rasulü'ne buyrulan: "Allah'ın vahyi bitmeden 
önce, unutmamak için tekrar edip durma..." İkincisi de Ala Suresi 6. 
ayette Allah Rasulü'ne Emin ol, sana Kur an ı biz okutacağız ve asla 
unutmayacaksın" denilmesidir. Daha sonra O vahiy almaya alışkın 
hale gelmiş ve bir daha böyle bir ikaza ihtiyaç kalmamıştır. Onun 
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için bu üç yerden başka. Kur an da bu gibi bir misale rastlanmaz. 
Konu: Bu sureden itibaren Kuranı Kerim in sonuna kadar bütün 

sureler aynı zamanda ve aynı konular üzerine nazil olmuştur. Müd- 
dessir Suresi nin ilk yedi ayetinden sonra sağanak gibi bunlar peş- 

peşe inmeye başlamıştır. Bu surelerin hepsinde öz, etkili ve kuşatıcı 
ifadelerle İslâm ve onun temel inançlan ve ahlâki öğretileri ortaya 

konulmakta ve Mekkeliler, sapıklıkları dolayısıyla uyarılmaktadır¬ 
lar. Bunun üzerine Kureyş'in ileri gelenleri telaşlanarak ilk hacc 
mevsiminde Allah Rasulü'ne karşı nasıl bir tedbir alacaklarını ka¬ 
rarlaştırmak için bir toplantı düzenlemişlerdi. Bu gelişmelere Müd- 
dessir Suresi nin giriş bölümünde değinmiştik. 

Bu surede, ahireti inkâr edenlere hitaben bunların şüphe ve iti¬ 

razlarına tek tek cevaplar verilmektedir. Sağlam deliller ile kıyamet 
ve ahiretin meydana gelişinin olabilirliğinin ve bunun gerekliliğinin 
ispatı yapılmaktadır. Ahireti inkâr edenlerin asıl dayanakları man¬ 

tıksal olarak bunu mümkün görmemeleri değil, asıl neden bunlann 
nefsi ihtirasları ve tutkulannm olduğu açıkça bildirilmektedir. Ayrı¬ 
ca bunlara, inkâr ettikleri o muhakkak gelecek olan gün geldiğinde, 

bütün yaptıklarının gözleri önüne serileceği haberi verilmektedir. 

Aslında amel defterlerini görmeden de herkes dünyada ne yaptığını 
bilecektir. Çünkü her ne kadar başkalarını kandırabilir ve bir takım 
tevillere giderek kendi vicdanını susturabilirse de, bir kimse, kendi¬ 
sini ve ne yaptığını çok iyi bilir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hayır,1 kalkış (kıyamet) gününe and ederim. 
2 Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse2 de and ederim. 
3 İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceği¬ 

mizi mi sanıyor?3 

AÇIKLAMA 

1. Bu şekilde sureye başlamakla anlaşılıyor ki, daha önce bir konu 

vardır ve bu sure, işte o konuya bir reddiye mahiyetinde nazil olmak¬ 
tadır. Biraz ileride, adı geçen konunun, kıyamet, ahiret ve ahiretteki 
hayat ile Mekkeİilerin onu inkâr etmeleri ve hatta alaya almaları ol¬ 
duğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bu uslûb şu örnekle anlaşıla¬ 
bilir: Eğer maksad Allah Rasulü'nün sadakatini vurgulamak olsay¬ 
dı, o zaman 'Allah'a yemin ederim ki Rasul hak üzeredir" veya onlar, 

eğer Rasulun sadakatini inkâr etmekte olsalardı, o zaman: "Hayır, 
Allah'a yemin ederim ki Rasul hak üzeredir' şeklinde bir başlangıçla 
bunlara cevap verilirdi. Yani "Sizin dediğinizin doğru olmadığını ve 
hakikatin böyle olduğunu ben yemin ederek beyan ediyorum" denir¬ 

di. 
2. Kur an da insan nefsi, üç tip olarak sınıflandırılmaktadır. Birin¬ 

cisi, insanı kötülük yapmaya teşvik eder, bunun ismi nefsi emma- 
re'dir. İkincisi yanlış bir iş ve düşünceye niyet ettiği zaman o kişiyi bu 

yüzden kınar ve azarlar, buna nefsi levvame denir. Bugün buna biz 

vicdan adım vermekteyiz. Üçüncüsü de, doğru yol üzerinde sebat 
ederek sapık yollardan sakmmak suretiyle tatmin olan nefistir, bu¬ 

na da nefsi mutmainne denir. 
Allah Teâlâ burada, kıyamet günü ve nefsi levvame üzerine yemin 

etmektedir. Çükü bir sonraki ayetten de anlaşıldığı gibi, Allah (c.c), 

insanı ölümden sonra tekrar diriltecektir ve buna muktedirdir. Bu 
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ikisi arasında ne münasebet var, diye sorulabilir. 
Kıyamet günü üzerine yemin edilmiş olması, bu olayın muhakkak 

gerçekleşmesiyle ilgilidir. Bütün bir kainat sistemi, bu nizamın ezeli 
ve ebedî olmadığına, ilelebed devam etmeyeceğine şahittir. Yapısı, 
onun ezelî olmadığını ve ebede kadar devam etmeyeceğini ortaya 

koymaktadır. İnsanın aklı bunun aksine bir delil getiremez. Çünkü 
bu alem her saniye değişime uğramaktadır ve böyle bir şeyin bir so¬ 

nunun olmayacağı söylenemez. İnsanın bu dünya hakkındaki bilgi¬ 
si arttıkça, kendisi de bu hayatın bir başlangıcı olduğunu, ondan 
önce birşey olmadığını, bundan sonra imtihan olacağını ve o zaman 
hiçbir şeyin ortada kalmayacağını yakın olarak hisseder ve öğrenir. 
Bu yüzden Allah (c.c) kıyametin vukubulacağını vurgulamak için, 
bizzat kıyamet üzerine yemin etmiştir. Bu, tıpkı, kendi varlığı var mı 
yok mu olduğu konusunda birşey söyleyemeyen, şüpheli davranan 
bir kimseye; "canın üzerine yemin ederim ki sen varsın" denilmesine 
benziyor. Onun vücudu, onun var olduğuna şehadet etmektedir. 

Ama kıyamet günü üzerine yemin etmek, birgün bu kainat niza¬ 
mının alt üst olacağmı, sonra her insanın tekrar diriltileceğim, yap¬ 
tıklarının hesabının sorulacağını ve yaptığı iyilik ya da kötülüğün 
karşılığını bulacağnı göstermektedir. Bu nedenden ötürü, üzerine 

yemin edilen ikinci şey, nefsi levvame'dir. Dünyada tamamen bir sağ 
duyuya, vicdana sahip olmayan kimse yoktur. Her insanın içinde 
iyiliğin ve kötülüğün de hissi vardır. Bir kişi ne kadar bozulmuş, de¬ 
jenere olmuş olursa olsun, vidanında muhakkak kötülük yapma¬ 
masını ve iyilikte bulunmasını isteyen bir dürtü vardır. Böyle birisi¬ 
nin iyilik ve kötülük kriteri yanlış olabilir. Ama yine sağ duyusu ona 
yaptıkları hususunda itiraz eder. Bu, insanın salt bir hayvan olma¬ 
dığını göstermektedir. Onun içinde ahlâki bir duygu vardır. İyilik ve 
kötülük arasında tefrik yapabilme hissi vardır. Kendini yapmış ol¬ 

duğu iyiliklerden ve kötülüklerden sorumlu sayar. Eğer başkasına 
bir kötülük yapsa, ancak vicdanını susturarak tatmin olur ve eğer 
başkası ona bir kötülük yapsa, o zaman kalbinde bunun cezalandı¬ 

rılması gerektiğine dair bir istek oluşur. Şimdi eğer bir insanın yapı ¬ 
sında böyle bir nefsi levvame varsa ve varlığı inkar götürmüyorsa, o 
zaman bu aynı nefsi lcvvamcnin kıyamet günü insanın karşısına bir 

şahit olarak getirileceği de inkâr edilemez. Çünkü işlemiş olduğu iyi 
ya da kötü fiiller için muhakkak insanın bir ceza ya da bir mükafaat 
görmesi fıtrat gereğidir. Bu da ölümden sonra bir hayat olmadan 

mümkün olamaz. Hiçbir akıl sahibi ölümden sonra yok olacağını id¬ 
dia edemez. Çünkü eğer böyle olsaydı yaptığı iyiliklerin karşılığını 
göremeyecek ve yaptığı kötülüklerin cezasım da bulamayacaktır. Bu 

ise büyük bir haksızlıktır. Bu sebepten ötürü, akıl sahibi bir inşa- 
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nın, akıl dışı bir kainat sistemi içerisinde yaratılmış olduğunu ya da 
bazı ahlâki duygulara sahip bir insanın, ahlâksız bir nizam içerisin¬ 
de doğmuş olduğunu ileri sürmek abestir. Ancak böyle düşünmeyen 
biri, ölümden sonraki hayatı inkâr edemez. Tenasüh felsefesi de (Ru¬ 
hun bir cisimden diğerine veya insandan hayvana geçmesi felsefesi, 
transmigration çev.) fıtratın bu talebine bir cevap vermekten uzak¬ 
tır. Çünkü buna göre insan ahlâki amellerinin cezalandırılması ya 

da mükafatlandınlması için aynı dünyaya yeniden gelecek ve yeni¬ 
den bir ceza ve mükafaat olayı söz konusu olacak. Ve bu böyle kapalı 
bir devr-i daim şeklinde sonsuza kadar sürüp gidecektir. Halbuki 
fıtrata göre insan bu dünyaya bir defa gelir, yaşar ve sonra da bütün 
hayat son bulur. Daha sonra orada insanın bu dünyada yaptıklan- 

nın tam karşılığı olarak ceza veya mükafaatın verileceği başka bir 
hayat başlar. (Bkz. Araf an: 30) 

3. Yukanda yemin edilmek suretiyle beyan edilen iki şey, dünya¬ 

nın muhakkak son bulacağını (yani kıyametin birinci safhası) ile 
ölümden sonra ikinci bir hayatın olacağını ispatlamaktadır, ölüm¬ 
den sonra ikinci bir hayat olacaktır çünkü hem insanın ahlâki varlı¬ 
ğı, mantık ve fıtrat, ikinci bir hayatın vukubulmasıyla, bu dünyada 
yaptıkları üzerinde vicdanın orada şahitlikte bulunmasını gerekli 
görmektedir. Bir üçüncü delil de, ölümden sonra başka bir hayatın 

olabilirliğini ispatlamak için ileri sürülmektedir. Mekke'de bunu 
inkâr edenler sürekli olarak; "Binlerce sene önce ölmüş, kimisi ya¬ 
kılmış, kimisi balıklara, arslanlara yem olmuş ve şimdi ise cesetleri 
toprak olmuş, kemikleri bile yok olup gitmiş insanları, yeniden par¬ 
çalarım bir araya getirerek diriltmek mümkün mü ki?" diye sorup 
duruyorlardı. Bunlara karşılık olarak Allah Teâlâ nihai, makul ve öz¬ 

lü cevaplar vermektedir. "Zannediyorlar ki biz bu kemikleri bir araya 
getiremeyeceğiz. Tabi eğer bu dağılmış kemikler ve cesetler kendileri 
bir araya gelecekler ve sonra da biz sizi dirilteceğiz demiş olsaydık 
belki bunu imkânsız görmeniz haklı olabilirdi. Ama bu işin kendili¬ 
ğinden olmayacağı, bilâkis Allah Teâlânın bunu yapacağı söylenil- 
mektedir. O zaman şimdi siz bu kainatın yaratıcısının, -ki sizde O nu 
Halik olarak kabul ediyorsunuz- bunu böyle yapmaktan aciz oldu¬ 
ğunu mu zannediyorsunuz? Böyle bir soruya, Allah'ın kainatın ya¬ 
ratıcısı olduğuna inanmış o dönemdeki ve gelecekteki hiç kimse, Al¬ 
lah’ın bir şeyi istediği halde yapamayacağını, bunun mümkün ola¬ 
mayacağını düşünemez. Ancak akılsız biri böyle diyebilir ve o akılsı¬ 
za da; "Bugün senin bedenini hava, su, toprak ve daha binlerce ele¬ 
ment ve parçadan bir araya getirerek bu cesedi veren Allah'ın şimdi 
tekrar bu parçalan biraraya getiremeyeceğini nasıl öne sürebilir¬ 

sin?" diye sorulabilir. 
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4 Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(ycniden) düzene koyma¬ 
ğa güç yetirenleriz.1 

5 Ancak insan. Önündeki (sonsuz geleceğöni de 'fücurla sürdürmek 
ister/5 

6 "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar.6 
7 Ama göz 'kamaşıp da kaydığı/7 
8 Ay karardığı, 

9 Güneş ve ay birleştirildiği zaman;8 
10 İnsan o gün der ki: "Kaçış nereye?" 
11 Hayır; sığınacak herhangi bir yer yok. 

12 O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca 
Rabbi’nin katıdır. 

13 İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle ha¬ 
ber verilir.9 

14 Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir; 

AÇIKLAMA 

4. Yani, değil bu kemikleri bir araya getirip iskeletinizi ortaya koy¬ 

mak, biz sizin en ufak ve en hassas parçacıklarınızı hatta aynı par¬ 
mak izlerinizi bile yeniden meydana getirmeye kadiriz. 

5. Bu kısa cümleyle, ahireti inkâr edenlerin gerçek hastalıklarının 
teşhisi konulmaktadır. Bunlar, aslında kıyameti ve ahireti mümkün 

görmedikleri için inkâr etmiyorlar. Asıl sebep, ahirete inanmakla do¬ 
ğacak birtakım ahlâki sorumluluklardan hoşlanmamalarıdır. Bun- 
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lann isteği, tıpkı ipini koparmış bir dana gibi sorumsuzca yeryüzün¬ 
de dolaşmak. İşlemekte oldukları zulüm, sömürü, fısku-fucür ve 
ahlâksızlara son vermek istemiyorlar. Bu yüzden ahiret olgusunu 
kabule yanaşmıyorlar, öyleyse ahirete inanmalarına engel olan akıl¬ 

lan değil nefsani şehvetleridir. 
6. Bu bir soru olmaktan çok. bir alay ve inkâr konusu olsun diye 

ortaya sürülmektedir. Yani öğrenmek istedikleri, kıyametin ne za¬ 

man geleceği değil, amaçlan. "Hani o haber verdiğin gün nerede kal¬ 
dı? Niye hâlâ gelmiyor?" şeklinde onunla alay etmektir. 

7. Ayette " ^ âj " (gözün kamaşması) ibaresi geçmektedir. 
Bunun sözlük anlamı "şimşekten gözlerin kamaşması” olarak geç¬ 

mektedir. Fakat Arapça bir deyim olarak kullanıldığında sadece bu 
anlama gelmiyor. O zaman "korku, hayret veya ani bir olayla karşıla¬ 
şıldığında şaşıp kalma ya da gördüğü bir şeye korkudan gözlerini fal- 
taşı gibi açıp bakakalma" anlamına gelir. Bu aynı mesele yine 
Kur'an'ın diğer bir yerinde "Allah onlan. gözlerinin yuvalarından fır¬ 
layacağı bir güne kadar ertelemektedir." (İbrahim: 42) şeklinde belir¬ 

tilmiştir. 
8. Bu. var olan alemin alt üst olacağı kıyametin ilk merhalesinin 

kısa bir açıklamasıdır. Ay'ın ışığı sönecek. Ay ve Güneş birbirine ka¬ 
tılacaktır. Bunun anlamı şu olabilir: Bilindiği gibi Ay zaten ışığını 
Güneş'ten almaktadır ve Güneş'in ışığı sönünce ikisi de bir olacak¬ 
tır. İkinci bir yorumlayış şöyle olabilir: yeryüzü o gün aniden ters 

dönmeye başlayacak ve böylece Güneş ve Ay baüdan doğacaktır. 
Üçüncü bir anlam da şu olabilir; yani Ay yer çekiminden çıkacak ve 

Güneş'e çarpacaktır. Öte yandan bunun, bizim bugün bilemediği¬ 

miz başka anlamlan da olabilir. 
9. Ayette geçen " , .jî u " Önce ve sonra ne yaptıysa" cümlesi 

çok kapsamlıdır. Değişik anlamlara gelebilir. Bu anlamlann hepsi 
de doğru olabilir. Bir anlamı: insana, ölmeden önce dünyada iken 
hangi iyilikleri ve kötülükleri işleyerek ileriye, ahirete göndermiş ol¬ 

duğu bildirilecek, amel defteri kendisine gösterilecektir. Dünyada 
iken yapmış oldğu iyi ve kötü amellerin onun ölümünden sonra ge¬ 
len kuşaklarda ne gibi bir etki bıraktığını bu defterde görecektir. 
İkinci anlam şu olabilir: ona dünyada ne yapması gerekirken yap¬ 
madıkları ve yapmaması gerekirken yaptıktan gösterilecektir. 

Üçüncü anlamda şöyle söylenebilir: yani önce ne yapmış sonra ne 
yapmış, hepsinin bir kronolojik tablosu kendisine gösterilecektir. 
Dördüncü bir anlam da. kişi, işlemiş olduğu iyilikler ve kötülükler ile 
kaçındığı iyilik ve kötülüklerin hepsinden haberdar edilecektir, şek¬ 

linde olabilir. 
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jw 

15 Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.10 

16 Onu (Kur'an’ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini 

onunla hareket ettirip-durma.11 

17 Hiç şüphesiz, onu (kalbinden) toplamak ve onu (sana) okutmak bi¬ 

ze ait (bir iş)tir. 

18 Şu halde, biz onu okuduğumuz zaman,12 sen de onun okunuşunu 

izle. 

AÇIKLAMA 

10. Yani, insana amel defterlerini, tutanaklarını göstermek de¬ 

mek. sadece onun işlediği suçlan göstermek değildir. Asıl gaye mah¬ 

kemede ona karşı bir delil ve şahit olmasıdır. Yoksa her insan ne yap¬ 

tığını çok iyi bilir. Defterinin gösterilmesine ihtiyacı yoktur. Bir ya¬ 

lancı dünyayı kandırabilir, ama bu yalana kendisi inanmaz. 

Bir hırsız binlerce hile ve dalavere ile hırsızlığını gizleyebilir, ama 

kendisi gerçeği bilir. Bir insan türlü türlü delillerle başkalanm küf¬ 

re, inançsızlığa ve şirke ikna edebilir, kendisi samimiyetle bunun 

böyle olduğunu da düşünebilir. Ama bu akide üzerinde kendi vicda¬ 

nını susturamaz. Onun yanılgısının ve doğruyu kabul etmemesinin 

asıl nedeni, tıpkı bir zalim, vicdansız, kötü huylu ve haramyiyici kişi¬ 

nin bu çirkin amelleri için binlerce bahane ileri sürerek kendi vicda¬ 

nını susturması gibidir. Böylece vicdanı onun bu işlerini kötülemez, 

mecburiyet ve maslahat gereği böyle yaptığını ona kabul ettirir. Fa¬ 

kat ne olursa olsun o kimin hakkını yediğini, kime zulüm ettiğini, ki¬ 

min namusunu çiğnediğini, kimleri kandırdığını ve hangi gayri meş¬ 

ru yollarla menfaat temin ettiğini bilmektedir. Bu yüzden o büyük 

mahkemede her kafir, münafık, fasık, facir ve günahkar; ne işledik¬ 

lerini ve hangi yüzle Allah'ın huzurunda bulunmakta olduklarını ga- 
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yet iyi bileceklerdir. 

11. Burada. "... ve bunun manasını anlatmak bize aittir”e kadar olan 

bölüm bir ara cümledir. Söz arasında Allah Rasulü muhatab alına¬ 

rak söylenilmekledir. Giriş bölümünde de izah ettiğimiz gibi, vahyin 

ilk dönemlerinde Allah Rasulü daha alışkın olmadığı için vahiy geldi¬ 

ğinde Cebrail O na Allah Kelâmı nı okumaya başlayınca "Hepsini 

tam olarak aklımda nasıl tutacağım" diye korkuya kapılmıştı. Bu 

yüzden onu dinlerken ezberlemeye çalışıyordu. Aynı durum, sure¬ 

nin bu ayetlerini okuduğu zaman da olunca Allah Rasulu ne; "Vahiy 

geldiği zaman onu ezberlemeye çalışma, fakat dikkatle dinle, onu sa¬ 

na ezberletmek ve doğru bir şekilde okutmak bize düşer. Bu 

Kelâm dan hiçbir kelimeyi unutmayacağından ve yanlış okumaya¬ 

cağından emin ol" denmiştir. Bu yol göstermeden sonra asıl konuya 

yeniden dönüş yapılarak "kesinlikle değil... asıl olan budur...." dan 

konuya bağlanır. Bu cümlenin arka planını bilmeyen bir kimse, bu¬ 

nun anlamsız ve ilgisiz olduğunu zannedebilir. Ama arka planı göz 

önünde tutulduğunda bir kopukluk olmadığı anlaşılır. Yani tıpkı bir 

öğretmenin, ders esnasında öğrencilerinin dikkatlerinin başka yere 

kaymış olduğunu gördüğünde, birdenbire dersi bırakarak öğrenci¬ 

lere; "söylediklerime dikkat edin" demesi ve daha sonra esas konuya 

devam etmesi gibi. Şimdi eğer bu ders notlarının baştan başa tama¬ 

mı yayınlanacak olsa bu hadiseden haberi olmayanlar için aradaki 

bu cümle garip gelebilir. Ama olayı bilen, bu cümleden rahatsız ol¬ 

maz. Bu ders notlarının, öğretmenin derste anlattıklarının bir eksik¬ 

lik veya fazlalık olmadan olduğu gibi aktarıldığını bilir. 

Bu ayetler arasındaki ara cümlenin izahı sadece kıyas yoluyla de¬ 

ğildir. Muteber rivayetlerde de aynı sebebin beyan edildiğini görmek¬ 

teyiz. Müsned-i Ahmed, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei, Ibn Cerir, 

Taberani, Beyhaki ve diğer birçok muhaddis değişik senetlerle Ab¬ 

dullah bin Abbas'tan vahiy geldiği zaman Allah Rasulü nün unutma 

korkusundan Cebrail ile beraber kelimeleri tekrarlamakta olduğu¬ 

nu ve bunun için kendisine "acele edip Cebrail'le beraber dilini oy¬ 

natma" denildiğini nakletmişlerdir. Aynı şey Şa'bi, Ibn Zeyd, Dah- 

hak, Haşan Basri, Katade, Mücahid ve diğer bazı müfessirlerden de 

nakledilmiştir. 

12. Cebrail, Allah Rasulu ne Kur an okuduğu zaman onu kendin¬ 

den değil, tabii ki Allah tarafından okurdu. Bu yüzden burada Allah 

(c.c) "Biz onu okurken" diye buyurmuştur. 
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* s*. 

19 Sonra muhakkak onu açıklamak bize ait (bir işitir.’3 

20 Hayır;14siz çarçabuk geçmekte olan (dünya)ı seviyorsunuz. 

21 Ve ahireti terkedip-bırakıyorsunuz.10 

22 O gün yüzler ışıl ışıl parlar.16 

AÇIKLAMA 

13. Bazı müfessirler bu ifadeye bakarak, vahyin başlamasının ilk 
dönemlerinde Allah Rasulünün bazı ayet, kelime veya bir emrin an¬ 
lamını sorduğunu sanmaktadırlar. Bu yüzden O na (s.a) "Vahiy na¬ 
zil olduğu zaman sessizce dinle" denilmesinin yanında Şüphesiz, 

onun her kelimesini tam olarak senin hafızana biz yerleştireceğiz ve 
Kur an ı nazil olduğu şekliyle doğru bir şekilde sana okutacağız. " ve 
"Her emrin ve buyruğun manasını sana açıklayacağız" denildiğini 
söylerler. 

Bu çok önemli bir ayettir. Bu ayetin ortaya koyduğu bazı ana um¬ 
deleri eğer iyice anlarsak daha önceleri pekçok kişinin düştüğü ve 
bugün de yaygın olan birçok sapıklığa düşmekten kurtuluruz. 

ilk önce, şu açıkça anlaşılmaktadır ki, Rasulüllah a nazil olan va¬ 

hiy sadece Kur an da yazılı olandan ibaret değildir. Kur an ın hari¬ 

cinde ve Kuranda yer almayan bilgiler de Allah Rasulune verilmiş¬ 
tir. Kur an ın emirleri, yol gösterişleri, kelimeleri, hususi ıstılahtan 

ve bunlann manaları Allah Rasulune anlatılmıştır. Eğer bunların 
hepsi Kur an da yazılı olmuş olsaydı o zaman "Bunlann anlamlanın 
biz sana açıklayacağız" ya da "Onun açıklanması bize düşer" gibi bir 
söze gerek duyulmazdı. Eğer Rasulüllah'ın (s.a) bilgilenmesi böyle 
olmasaydı, tüm açıklamalar Kur an da olurdu. O halde, Kur an ın Al¬ 
lah tarafından yapılan açıklama ve izahı her halükârda Kur an keli¬ 

melerinden ayndır. Bu, bize Kur an da anlatılan Vahy-i Hafi nin di¬ 
ğer bir ispatıdır. (Kur'an-ı Kerim de bunun hakkında başka deliller 
de vardır. Buıılan teferruatıyla "Hukukta Sünnetin Yeri" isimli kitabı¬ 
mızın 94-95. ve 118-125. sayfaları arasında açıklamıştık.) 

Kuran ın anlamının, gayesinin ve emirlerinin açıklanmasının Al- 
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lah tarafından Rasulüllah'a bildirilmesinin sebebi, kendi söz ve ey¬ 
lemleriyle insanlara onu anlatması ve o pratiğe göre amel etmeyi de 
onlara öğretmesi içindir. Eğer bu gaye olmasaydı ve onun ilmini yal¬ 
nızca kendine saklaması sözkonusu olsaydı o zaman bu işin bir ma¬ 
nası kalmazdı. Çünkü peygamberlik görevini yerine getirmenin bir 
faydası olmayacaktı. O halde ancak aptal bir insan bu ilmin hiçbir 
seri özelliğinin olmadığını ileri sürebilir. Nahl Suresi 44. ayette Allah: 
"Ey Peygamber! Sana, insanlara açıklayasm diye Kuran ı indirdik. 
Belki düşünürler" buyurmuştur, (izah için Bkz. Nahl an: 40) 

Kuran da ayrıca dört yerde de Rasul'ün vazifesinin yalnızca Allah'ın 
ayetlerini bildirmek değil; bu Kitabı öğretmek olduğu açık açık bu- 
yurulmuştur. (Bkz. Bakara: 129 ve 151; Al-i Imran 164; Cuma 2, Biz 

bütün bu ayetleri yukanda bahsi geçen kitabımızda teferruaüyla in¬ 
celemiştik. Bkz. S. 74-77) Şimdi eğer bir kimse Kur an a inanmasına 
rağmen; Kuranın doğru, dayanaklı ve resmi açıklamasının ancak 
Allah Rasulunün kendi sözleri ve amelleriyle olduğu, çünkü bunla¬ 
rın Onun şahsî açıklamalarının olmadığı, bilakis O na Kuranı indi¬ 
ren Allah'ın kendi açıklamaları olduğu gerçeğini bir kenara bıraka¬ 
rak Kur an ın ayet ve kelimelerine kendi isteğine göre bir mana ver¬ 
meye cüret ederse bu kimsenin iman sahibi olduğunu söylemek zor¬ 
dur. 

Üçüncü olarak; Kur'an-ı Kerim i yüzeysel olarak mütalaa eden bir 
kişi bile, bunda birçok şeyler olduğunu ve aynca Arapça bilen birisi 
de, yalnızca kelimelerinden hareketle onun hakiki maksadım anla¬ 
yamayacağını görecektir. Eğer onu anlamazsa nasıl amel edebilir? 
Mesela Salât kelimesi. Kuranı Kerim'de imandan sonra en fazla 
üzerinde durulan amel Salât (namaz) dır. Fakat sadece Arapça söz¬ 

lükten bu kelimenin amel anlamını öğrenemeyiz. Kuran da bunun 
tekrar tekrar bahsinin geçmesinden, en fazla bu kelimenin, Arap¬ 
ça'daki belirli bir ıstılahi manada kullanıldığını anlayabiliriz. Bu 
amel, ehli imandan talep edilmiştir. Ama sadece Arapça bilen bir 
kimse, yalnızca Kur an ı okuyarak bu fiilin keyfiyetinin nasıl olması 

gerektiğini ve nasıl yerine getirileceğini belirtemez. Kur’an-ı Kerim i 
indiren, bununla birlikte ıstılahların anlamlarını tam olarak talim 
ettirsin diye bir muallim de göndermemiş olsaydı, o zaman salât em¬ 
rini nasıl yerine getirecekleri hususunda yalnızca Kur an ı göz önün¬ 

de bulunduran iki müslüman bile belirli bir biçim üzerinde anlaşa¬ 
mayacakları. Bugün yaklaşık bin beşyüz sene geçmiş olmasına 
rağmen nesilden nesile bütün müslümanlar aynı temel esaslara sa¬ 
hip namazı kılmaktadırlar ve bu dünyanın her köşesinde milyonlar¬ 
ca insanda aynı hareketleri yapmaktadır. Öyleyse Allah (c.c) Rasu- 
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lü ne yalnızca Kur an kelimelerini vahyetmekle kalmamış, aynı za¬ 
manda o kelimelerin manalarını da tam olarak O na anlatmıştır. O 
da Allah'ın Kitabı olarak Kur an a ve Allah ın elçisi olarak Rasul'e 

inanan bütün insanlara bu Kur an ın ayetlerini ve anlamlanın öğret¬ 
miştir. 

Dördüncü olarak. Kuran ayetlerini, kelimelerini, Allah (c.c) kendi 
elçisine öğretmiş ve o da kendi sözleri ve eylemleri ile bu talimleri 
ümmete aktarmıştır. Bizim elimizde Kur an ı öğrenmek için başka 
bir şey yoktur. Hadisten, maksat: Allah Rasulü'nün kavli ve fiili (uy¬ 
gulama) rivayetlerinin öncekiler tarafından isnad ile sonra gelenlere 
aktanlmasıdır. Sünnet ise, Allah Rasulü'nün sözleri ile tebliğ etmiş 
olduğu ya da eylem olarak birey ve toplum bazında uyguladığı, takip 

etüği yoldur. Bunun tafsilatı da nesilden nesile güvenilir rivayetler 
ile gelmektedir. Sonra gelenler, önce gelenlerden uygulamayı gör¬ 
müşlerdir. Bu şekilde gelen bir ilmi reddeden kimse, maazallah, Al¬ 

lah'ın, "Onun açıklaması bize aittir.'' sözünü reddetmiş yani Ra- 
sul'ün açıklama sorumluluğunu yerine getirmekte başarılı olmadı¬ 
ğını zannetmiş olur. Bu sorumluluk sadece Rasul'ün şahsı ile ilgili 

değildi. Bunun maksadı Rasul vasıtasıyla Allah'ın Kitabı nı ümmete 
anlatmak idi. öyleyse hadis ve sünneti teşri kaynaklanndan sayma¬ 
mak demek, Allah'ın bu yükümlülüğü yerine getiremediğini ileri 
sürmek demektir. (Bundan Allah'a sığınırız). Buna karşılık eğer bir 
kimse, birçok hadisin mevzu (uydurma) olduğunu söylerse, ona şöy¬ 
le cevap veririz: Bu da kendiliğinden göstermektedir ki İslâm’ın ilk 
döneminde bütün ümmet Allah Rasulü'nün söz ve eylemlerini ka¬ 
nun olarak kabullenmişti ve bu yüzden sapıklığa yol açmak isteyen¬ 
ler yalan hadisler uydurmak gereğini duymuşlardı. Çünkü ancak 

değerli paranın sahtesi basılır, zira güvenilir ve sağlam paradır. Geç¬ 
meyen, değersiz bir paranın sahtesini hangi bir zekalı basar ki. Ha¬ 
disler konusunda böyle iddialarda bulunanlar bilmiyorlar ki bu üm¬ 

met başlangıçtan beri, o Zat-ı Pak ın sözleri ve eylemlerinin kanun 

hükmünde oduğunu bilmişler ve dolayısı ile onun uydurma ve tahri¬ 
fi karşısında bir dizi tedbirler almışlardır. Bu gibi kişiler ne kadar Al¬ 
lah Rasulu ne karşı yalan yanlış şeyler nisbet etmeye çalışmışlarsa, 
ümmet bir o kadar da karşı tedbirler almıştır. Doğru ve yanlış haber¬ 
leri temyiz etmek için ve rivayetlerin dürüstlük ve güvenirliğini kont¬ 

rol etmek için muhteşem bir ilim dalı oluşturmuşlardır. Dünyada 
müslümanlardan başka hiçbir millette böyle bir ilim yoktur. Bu ilmi 
bilmeden bazı Batılı oryantalistlerin oyunlanna gelip hadise ve sün¬ 
nete itimatsızlık iddia ederek, itibar olunamaz olduklarını ileri süren 

nasibsizler bilmezler ki bu cahilane hareketleriyle İslâm'a ne kadar 
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zarar vermekteler. 

14. Burada, ara cümleden sonra önceki konuya kalındığı yerden 
devam edilmektedir. "Hayır asla değil' in manası şudur. Yani sizin kı¬ 

yameti inkâr etmenizin asıl sebebi bu kainatın yaratıcısının kıyame¬ 
ti getirmeye ve ölümden sonra sizi diriltmeye muktedir olmadığını 
zannetmeniz değildir. Asıl sebep yukarıda ayette verildiği gibidir. 

15. Bu, ahireti inkârın ikinci sebebidir. Birincisi 5. ayette beyan 
edilmişti. O ayette, insanın fiskü-fücur için serbestlik ve ahlâl î ka¬ 
yıtlardan kurtulmak istediği ve eğer ahirete inanırsa bir takım a ılakı 
kurallarla kayıtlanacağı, bu yüzden de nefsani şehvetlerinin ona 
ahireti inkâr etmesi için baskı yaptığı ve daha sonra bir takım akli 
deliller ileri sürerek bu inkârın gayet mantıklı olduğunu ona göster¬ 

meye çalışmakta olduğu söylenilmekteydi. Şimdi burada da ikinci 
sebep olarak ahireti inkâr edenlerin dar ve kısır görüşlü oldukları 
beyan edilmektedir. Onlar için, bu dünyadaki işler ve bu işlerin so¬ 

nuçlan önemlidir. 

Ahirette kendilerinin ne sonuçlar elde edecekleri hususuna hiç 
önem vermiyor, hep bu dünyanın lezzet ve faydalan için çalışmak 

gerektiğini sanıyorlar. Bunlara göre ne pahasına olursa olsun, bu 
dünyada başan kazanmak gerekir. Bunun ahiretteki neticesi ne ka¬ 
dar kötü olursa olsun onlar için önemli değildir. Karşılıklan ahirette 
ne kadar güzel olsa bile bu dünyadaki kaybetme, meşakkat ve ke¬ 
derden muhakkak kaçmalıdır diyorlar. Peşin alışveriş istiyorlar. 
Ahiret gibi uzak bir olay için, bugünkü kârlanndan vazgeçmek işleri¬ 

ne gelmiyor. Oradaki bir mükafaat için burada bir zarara uğramayı 
göze alamazlar. Böyle bir düşünme tarzına sahip insan ahiret konu¬ 
sundaki tartışmada aslında aklî deliller ileri sürüyorsa da saf akıl 
yürütmemektedir. Bunlann aklî delillerinin arkasında yukanda 
bahsettiğimiz zihniyet yatmaktadır. Bu yüzden her ne kadar onun 
vicdanı ahiretin meydana gelmesi mümkündür ve de gereklidir di¬ 

yorsa ve Kur an daki mantıkî deliller karşısında onun zihniyeti bir 

hiç mesabesinde ise de, o yine ahirete inanmayacaktır. 

16. Yani, sevinçten yüzleri parlayacaktır. Çünkü onlar ahirete 

iman etmişlerdi ve şimdi bu inançlarına göre ahirete şahit olmakta¬ 
lar. Bu, ahirete iman etmekle dünyadaki gayri meşru bir takım fay¬ 
dalardan vazgeçtiler ve Hakk için bir takım zararlara girmek zorun¬ 

da kaldılar, ama karşılığında ahirette mükafata nail oldular ve gözle¬ 
riyle o ahiret olayını temaşa ederek dünyadayken bu şekilde bir ha¬ 
yatı ve zihniyeti tercih etmelerinin ne kadar isabetli olduğunu gördü¬ 

ler. Şimdi ise onlar için en güzel mükafatlara layık olma vaktidir. 
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23 Rablerine bakıp-durur.17 

24 O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir. 

25 Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. 

AÇIKLAMA 

17. Müfessirlerden bazıları bunu mecazi anlamda anlamışlardır. 
Buna göre, bir kimseyi görmek demek o kimseden bir şeyler ummak 
ve ondan bir karar, bir ihsan beklemek anlamına gelir. Meselâ, kör 

bir insan bile "Ben ona gözümü diktim" diyebilmektedir. Birçok ha¬ 

diste ise Allah Rasulü bunun yorumunu, Allah'ın mükerrem kullan 
ahirette O nu görebilecektir şeklinde yapmıştır. Buhari'nin rivayet 

ettiği bir hadiste " Siz Rabbinizi açıkça göreceksiniz" denilmektedir. 
Müslim ve Tirmizi'de Hz. Suheyb'in (r.a) bildirdiği bir hadiste ise Al¬ 
lah Rasulü şöyle buyurmuştur: "Cennet ehli cennete girdikleri vakit, 

bir münadi: Sizin için Allah’ın indinde bir ikram daha vardır, diye¬ 
cek; onlar da: O bizim yüzümüzü ak etmedi mi, bizi ateşten kurtar¬ 
madı mı ve bizi bu cennete sokmadı mı? deyince melekler; Evet ama, 
diye cevap verecekler ve bunu müteakip perde açılacaktır." O zaman 
onlar Allah’ı görmekle müşerref olurlar. Rasul-i Ekrem diyor ki Ye¬ 
min ederim ki, O, onlara kendisini görmekten daha sevgili birşey 

vermemiştir." 
Aynı mükafat Kur'an-ı Kerim de "İyilik yapanlara o iyilik vardır. 

Fazlası da vardır." (Yunus: 26) şeklinde ifade edilmiştir. Buhari ve 

Müslim’de, Ebu Hüreyre’den rivayet edilir ki: Allah Rasulü’ne; biz 
kıyamet günü Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sordular. O da dedi 
ki: "Güneş ve Ay'ı bulut olmadığı zaman görmekte bir zorluk çekiyor 

musunuz? Onlar da "Hayır" dediler. Bunun üzerine Rasul-i Ekrem 
"İşte Allah’ı da böyle göreceksiniz" dedi. Bunun benzeri bir diğer ri¬ 
vayette yine Buhari ve Müslim'de Hz. Cabir bin Abdullah’tan nakle¬ 
dilir. Ayrıca Ahmed, Tirmizi, Darekutni, lbn Cerir, tbn Münzir, Tabe- 
rani, Beyhaki, lbn Ebi Şeybe ve diğer bazı muhaddisler ufak tefek ba¬ 
zı lafız farklanyla Abdullah bin Ömer'den Allah Rasulü’nün şöyle de¬ 
diğini rivayet ederler: "Cennette olanların en düşük seviyede olanları 
bile kendisine ikram edilen nimetleri iki bin senesine kadar öğrene¬ 
cekler ve onlann Allah için en makbul olanı da sabah ve akşam 
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O nun yüzünü iki defa görecektir" demiş ve sonra da bu ayeti oku¬ 
muştur. "O gün yüzler vardır ki pınl pınldır ve Rablerine bakarlar.' 
İbni Mace'de, Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilir ki "Allah onlara 
bakacak, onlar da Allah'a bakacaklar, Allah perdeyi indirmedikçe 
onlar O na bakarken öyle mest olacaklar ki cenneti gözleri görmeye¬ 
cek bile.” Bütün bu rivayetler üzerinde Ehl-i Sünnet, bu ayetin anla¬ 

mının ahirette cennet ehlinin Allah'ı görmek ile müşerref olacağı gö¬ 
rüşünde ittifak etmişlerdir. Bunun doğruluğunu Kuranın şu ayeü 
de teyid etmektedir. "Hayır, onlar (facirler) o gün Rablerini görmek 
gibi eıı büyük nimetten büsbütün yoksundurlar." Bu mahrumiyet 
facirler için olacak, ebrar için değil. Şimdi, peki Allah'ı bir insan nasıl 
görebilir ki? Görme olayının meydana gelmesi için bir şeyin hususi 

bir boyutu, bir mekanı, bir şekli ve bir de rengi olması ve ışığın ona 
çarparak insanın gözüne aksetmesi ve sonunda da beyinde görme¬ 
nin gerçekleşmesi gerekir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın zatını göre¬ 

bileceğimiz, nasıl düşünülebilir? şeklinde sorular sorulabilir. Ama 
aslında bu gibi sorular yanlış bir düşünce sonucudur. Burada şu iki 
şey arasındaki fark görülememektedir. Birincisi, görme olayının ger¬ 

çeği; İkincisi, bu dünyaya özgü olarak bilinen görme fiili. Görende, 
görmenin nitelikleri bulunduğu için görmektedir. Yani kör değildir 
ve görülecek olan şey de gizli değildir. Bu yüzden bizim bu dünyada¬ 
ki deneyim ve gözlemimiz yalnızca insanın gördüğü o belirli şeklidir. 
Tabii görenin gözleri ve o gözlerin de görme yeteneği olmalıdır. Aynca 
o cismin belirli bir cisim olması ve renkli bir cisim olması gerekir ki 
ışık çarparak göze yansısın ve sonra gözden o cismin bir şekli can¬ 
lansın. Oysa görme olayının hakikatinin ve fiili şeklinin, yalnız bizim 
bu dünyada vakıf olduğumuz biçimden ibaret olduğunu zannetmek 

düşünce sığlığını gösterir. Allah Teâlâ'yı kainatta görmenin o kadar 
çok şekli mümkündür ki biz onu tasavvur bile edemeyiz. Bunu anla¬ 
mamakta direnen bir kimse ibadet etmekte olduğu ilâhının görür 

mü, kör mü olduğunu söylesin. Eğer ilâhın görmekte olduğunu söy¬ 
lerse, o zaman bütün kainatı gözetmektedir ve o her şeyi görmekte¬ 

dir. O zaman o hangi gözle görmektedir? Acaba insan ve hayvan gibi 
gözleri mi vardır? Bizim gördüğümüz gözlerle mi görmektedir? Bu¬ 
nun cevabının hayır olduğu bellidir. Eğer bunun cevabı olumsuz ise 
o zaman akıllı ve anlayışlı bir insan niye ahirette cennettekilerin, Al¬ 

lah'ı görmelerinin bir hususî şeklinin olacağını anlamakta güçlük 
çeksin? Orada Allah'ı görmenin bir başka şekli olabilir ki biz bugün, 
burada bunu kavrayanlayız. Aslında ahiretin mahiyetini kavramak 
demek, tıpkı iki yaşındaki bir çocuğun evlilik ve cinsel hayata bakışı¬ 
na benzer. Halbuki, büyüyünce bu olayla bilfiil kendi kendisi yüzyü- 
ze gelecektir. 
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26 Hayır;18 can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman, 

27 "Son müdahaleyi yapacak kim" denir.19 

28 Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu kavrayıp-anla- 

mıştır. 

29 (Ölüm korkusundan) Ayaklar da birbirine (ayak ayağa) dolaştı¬ 

ğında;20 

30 O gün sevk, yalnızca Rabbinedir. 

31 Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. 

32 Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti. 

33 Sonra da çalım satarak yakınlarına gitmişti.21 

34 Sen buna müstahaksın, dahasına da müstahaksm. 

35 Yine buna müstahaksın, dahasına da müstahaksm.22 

36 İnsan,23 'kendi başına ve sorumsuz'24 bırakılacağını mı sanıyor? 

AÇIKLAMA 

18. Buradaki "kesinlikle değil" ibaresi bir önceki konuya atıftır. Ya¬ 
ni. senin ölümden sonra yok olacağına ve Rabbinin huzurunda hazır 

bulunmayacağına dair zannın yanlıştır. 
19. Metinde "Râkin" kelimesi geçmektedir. Bu. Rukye kelimesin¬ 

den türemedir. Üfürükçülük ve muskacılık anlamına gelir. "Râki" 
demek ise, yukanya doğru tırmanmaktır. Şimdi eğer biz bunu ilk 

manada alırsak o zaman anlamı, deva bulamayan hastayı hemen 
acele okuyacak birisini aramak olur. Eğer ikinci manada alırsak, bu 
sefer anlamı meleklere; bu ruhu kim alacak, azab melekleri mi yoksa 



Cüz : 29 TEFHİMUT, KURAN 545 

rahmet melekleri mi? diye sormalarıdır. Diğer bir ifade ile, bir kimse 
öldüğü zaman ahirette nereye gireceğinin karan alınmaktadır. Yani 
eğer salih bir insan ise onu rahmet melekleri götürecek ve eğer kötü 
bir insan ise o zaman onun yanma kimse yaklaşmayacak ve azab 

melekleri onun ruhunu alacaktır. 

20. Müfessirlerden bazıları "Sâk" kelimesini lügat manasında al¬ 
mışlardır. Onlara göre bundan kastolunan "ölüm zamanı bacakla- 

nn kuruyarak birbirine yapışmasıdır." Bazıları da bunu bir deyim 
olarak anlamışlardır. O zaman manası çok zorluk şiddet ve musibet 
anlamlarına gelir. Yani, birincisi bu dünyadaki herşeyden aynlma 
musibeti, İkincisi öte dünyada bir suçlu olarak yakalanma musibe¬ 
tidir. Her kafir fasık, facir ve münafık bununla karşı karşıya kala¬ 
caktır. 

21. Bunun anlamı, yukarıdaki ayetlerde beyan edilen şeyleri duy¬ 
masına rağmen, ahi re te inanmamış ve inkar ederek kibir içinde evi¬ 
ne dönmüştür, demektir. Mücahid, Katade ve İbn Zeyd'e j*öre şahıs 
Ebu Cehil idi. Ayetlerden de, bu kişinin Kıyamet Suresi nin yukarıda 

zikredilen ayetlerini duyduğunda böyle bir tavır takman ve bilinen 
birisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu ayette geçen "tasdik de etmedi, namaz da kılmadı" ibaresi özel¬ 
likle dikkate değerdir. Buradan, Allah ın Kitabı na, ve O nun Rasu- 

lü'ne teslim olan kimsenin vazifesinin namaz kılması olduğu açıkça 
anlaşılmaktadır. Islâmi hükümlerin diğer emirlerini yerine getirmek 
daha sonra gelir, ama namaz, iman ikrar ettikten hemen sonra gelir. 

Böylece, onun, dili ile ikrar ettiği şeyin gerçekten onun kalbinin de¬ 
rinliklerinden mi geldiği yoksa sadece dilde kalan birkaç kelime mi 
olduğu hemen belli olur. 

22. Müfessirler, "evlâ-leke" sözünün bir çok manası olduğunu söy¬ 

lemişlerdir. Tuh olsun sana, helak olasıca, perişan olasıca, yazık 
sana." gibi anlamlan vardır. Bana göre en uygunu İbn Kesir’in tefsi¬ 
rinde dediği gibidir. Yani "Sen kendini yaratanı inkâr etmeye cüret 

ettikten sonra sana ancak böyle bir tavır layıktır." Bahsi geçen bu 
söz bir tür alaydır ve cehennem de azab görenlere Allah'ın (c.c) böyle 
diyeceği Kur an in diğer ayetlerinde belirtilmiştir. Mesela: "Hadi tad 

bakalım, şerefli ve değerli kimse?" (Duhan 49) geçtiği gibi. 

23. Bu sözün sonunda baştan itibaren devam edilmekte olan ko¬ 

nuya yani ölümden sonraki hayatın mümkün ve gerekli olduğu mev- 
zusuna yeniden dönülmektedir. 

24. Arap dilinde "İblus-Suddi" ağzına ne gelirse yiyen ve başıboş ge¬ 

zen yularsız deve demektir. Ayetin manası da bununla ilgilidir. Yani 
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insan tıpkı bir yularsız deve gibi kendini sahipsiz ve başıboş zannet¬ 
mektedir. Sanki onu yaratan onu yeryüzünde sahipsiz ve başıboş bı¬ 
rakmış. Ona hiçbir mükellefiyet yüklememiş, herşey ona serbest bı¬ 
rakılmış ve bir zaman sonra ondan yaptığının hesabı da sorulmaya¬ 
cak zannediyor. Aynı şeyden Kur'an-ı Kerim de başka bir yerde şöyle 
bahsedilmektedir. Allah kıyamet günü kafirlere "... sizi boşuna ya¬ 
rattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?" (Mümi- 
nun 115) diyecektir. Bu iki yerde de, ölümden sonra bir hayatın ge¬ 
rekli olduğu soru şeklinde sorulmaktadır. Yani "Sen gerçekten ken¬ 
dini bir hayvan gibi mi zannediyorsun? Hayvan ile senin aranda açık 
bir fark olduğunu görmez misin? Onlann bir iradesi yokken size ira¬ 
de verilmiştir. Onlann amellerinde iyi ve kötü kavramı yoktur. Senin 

fiillerinde ise iyinin ve kötünün tartılması vardır. Bu yüzden nasıl 
olur da kendinizi tıpkı hayvanlar gibi sorumluluk yüklenmemiş ve 
yaptıklarından sorgu suale çekilmeyecek zannedersiniz? Hayvan¬ 
lar, sadece cibilliyetlerine uygun olarak hayat sürdürdüklerinden 

onlann yeniden diriltilmemeleri eıkla uygundur. Çünkü bunlar ken¬ 
di akıllanyla herhangi bir felsefe oluşturmuş ya da yeni bir din uy¬ 

durmuş değildirler. Ne kendilerini yaratandan başkasını mabud 
olarak almışlar ve ne de kendileri mabudluk taslamışlardır. Kendile¬ 
rinden sonra gelecek nesillere kadar tesirleri uzanacak ve karşılığın¬ 

da da ceza ya da mükafaat görecekleri, bir iyi veya kötü sünnet de 
başlatmış değiller. O halde bunların öldükten sonra yok olmalarına 
bir anlam verebilirsin. Çünkü onlar yaptıkları amellerden sorumlu 
değillerdir ve dolayısıyla tekrar dirilterek onlara hesap sormaya da 
gerek yoktur. Ama size gelince, ölümden sonraki hayattan nasıl ka¬ 
çabileceksiniz? Çünkü, ta ölünceye kadar yaptığınız amellerin iyi ve¬ 

ya kötü bir sonucu ve bu sonuçların da etkileri ve dolayısıyla da bun¬ 
ların bir cezası ya da mükafaatı olması gerekir. Sizin akimız da bunu 
teyid etmez mi? Sözgelimi, suçsuz bir kimseyi öldürmüş bir katil ola¬ 

yın hemen akabinde başka bir kaza sonucu kendisi ölse, bu kişinin 
hiçbir cezaya çarptırılmayacağım mı sanıyorsunuz? Yaptığı zulüm¬ 
lerin hesabı sorulmamak mı? Hiç akimız alıyor ve de kalbiniz tatmin 

oluyor mu ki, bu dünyadayken fesadın tohumunu ekmiş ve o fesat 
asırlarca sürerek diğer kuşakların da binlercesinin hayatını mah¬ 
vetmiş, böyle bir insan sıradan bir böcek gibi ölsün, yok olsun ve hiç 
kimse ondan yaptıklarının hesabını sormasın? Yine hayaü boyunca 
doğruluk ve adalet için, iyilik ve barış için çalışmış ve bu yolda çeşitli 
eziyetler çekmiş ve kendi canını ortaya koymuş bir insan da karınca 
gibi ölüp yaptığının karşılığında mükafaaüar alamadan yok olup git¬ 
sin; bunu akimız alıyor mu? 
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37 Kendisi, dökülüp-akıtılan meniden bir damla su değil miydi? 

38 Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 

'düzen içinde biçim verdi/ 

39 Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. 

40 (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?25 2 

AÇIKLAMA 

5. Bu ayet, ölümden sonra bir hayatın olduğunun delilidir. Baş¬ 

langıçta insan hayatının bir nutfeden başladığını ve bunu yapmaya 

Allah’ın kadir olduğunu ve bu işin onun hikmetinin bir nişanesi ol¬ 

duğunu kabul eden insanlar bu hakikatlerin karşısına çıkmazlar. 

Aynca böyle kimseler, Allah'ın inşam bu dünyada bu şekilde yarat¬ 

ması gibi tekrar o inşam diriltmeye de kadir olduğunu aklen teslim 

ederler. Gelelim bunların hepsi bir hikmete dayanmamaktadır ve 

sadece bir tesadüf sonucudur diyen insanların sözüne. Eğer bunlar 

bu sözü inat için söyemiyorlarsa, o zaman şunu izah etsinler. Dün¬ 

yanın başlangıcından bu güne kadar, dünyanın her bölgesinden ve 

her milletten aynı insan türünün yaratılması sonucu erkek ve dişi 

cinsler belirli bir orantıda doğmakta değil midir? Dünyanın hiçbir 

yerinde ve hiçbir zaman yalnız erkek çocuk ya da yalnız kız çocuğu 

dünyaya geldiği ve de bu şekilde daha sonraki insan neslinin deva¬ 

mına imkân kalmadığı görülmüş müdür? Bu sadece bir tesadüf mü¬ 

dür? Böyle büyük bir iddiayı ancak rahatça Londra, New York, Mos¬ 

kova ve Pekin in tesadüfen meydana geldiğini söyleyebilen yüzsüz 

bir insan söyleyebilir, (izah için Bkz. Rum an: 27-30; Şura an: 77) 

Birçok rivayetlerden, bu ayet okunduğu zaman Allah Rasulü’nün 

bu soru ifadesine bazen "bela" (evet), bazen 'Allah'ım seni tenzih ede¬ 

rim ki yine evet" diyerek karşılık verdiği anlaşılır. (Ibn Cerir, Ibn Ebi 

Hatim, Ebu Davudj Ebu Davud da Ebu Hureyre'den naklonunan bir 

rivayette Allah Rasulü şöyle söylemiştir: Tin Suresi nin" Allah en iyi 
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hükmeden değil midir?" ayetini okuduğunuzda “evet, ve ben buna 
şahidim" deyin; Kıyamet Suresi'nin bu ayetini okuduğunuz zaman 
"evet" deyin ve Murselat Suresi’nin son ayetini de "Kur an dan başka 

hangi söze inanacaklar?" okuduğunuz zaman "Alah'a iman ettik" 
deyin buyurmuştur." 

Aynı konuda bir başka rivayet de Ahmed, Tirmizi, Ibn Münzir, lbn 
Merduye, Hâkim ve Beyhaki'den nakledilmiştir. 

KIYAMET SURESİNİN SONU 
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76 
• 

İNSAN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin ismi hem ed-Dehr ve hem de el-İnsan'dır. Bu isim, 
surenin birinci ayetinden alınmadır. 

Nüzul Zamanı: Müfessirlerin çoğu bu surenin Mekkî bir sure oldu¬ 
ğu kanaatindedirler. Zemahşeri, Razî, Kadı Beydâvî, Allame Nîsa- 
burî. İbn Kesir ve pek çoklan bu görüştedir. Alusı ise cumhur ulema¬ 
nın bu fikirde olduğunu söylemektedir. Fakat bu surenin Medenî bir 
sure olduğunu söyleyen bazı müfessirler de bulunmaktadır. Diğer 

bir gruba göre ise sekizinci ve onuncu ayetlerden gaynsı Mekkidir. 
Bu ayetler ise Medenîdir. 

Surenin içerdiği konuya ve üslubuna bakacak olursak. Medenî 
surelerden çok farklı olduğu görülecektir. Dikkatle bakıldığında bu 

surenin, Mekke'de ve aynı zamanda Müddessir Suresi nin ilk yedi 

ayetinin indiği dönemde nazil olduğu anlaşılır. Sekizinci ve onuncu 
ayetler arasına gelince; bu bölümden önce ve sonra gelen ayetlere 
bakıldığında bu bölümün de onlarla aynı beyana sahip olduğu, dola¬ 

yısıyla nüzul itibarıyla aralarında onbeş yıllık bir fark olduğu ve da¬ 
ha sonradan buraya yerleştirilmiş olduğu görüşünün pek doğru ol¬ 

madığı anlaşılıyor. 
Bu surenin bazı ayetlerinin Medenî olduğu görüşü; Atanın, îbn 

Abbas tan naklettiği bir rivayete dayanmaktadır. Rivayete göre, bir 

kere Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin hastalanmışlardı. Yanında birkaç sa¬ 
habeyle beraber Allah Rasulü ziyarete geldi. Sahabe-i Kiram dan ba- 
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zılan babalan Hz. Ali'ye bu iki çocuğunun şifa bulması için Allah'a 
bir adakta bulunmasını tavsiye ettiler. Bunun üzerine Hz. Ali, hanı¬ 
mı Hz. Fatıma ve hizmetçileri Kıdda; eğer çocuklar iyileşirlerse üç 

gün oruç tutacağız diye adakta bulundular. Ve Allah'ın lütfuyla ço¬ 

cuklar şifa bulunca da bunlar verdikleri söz gereğince üç gün oruç 
tutmaya başladılar. Evde yemek için hiçbir şey olmadığından Hz. Ali 

başkasından üç sa' arpa borç aldı. (Başka bir rivayete göre ise çalışa¬ 
rak bunu kazanmıştı.) Birinci günün akşamında iftar için sofraya 
oturduklarında hir miskin ya da fakir gelerek onlardan yemek istedi. 
Onlar da hazırladıkları yemeğin hepsini bu fakire vererek kendileri 
sadece su içerek yattılar. İkinci günün akşamı olunca iftar için otur¬ 
duklarında bir yetim gelerek kendilerinden yemek istedi. Onlar da 
yine bütün yemeklerini ona verdiler ve o gece de suyla yetindiler. 
Üçüncü gün ise bu sefer bir esir gelip yemek istedi. Yine bütün yeme¬ 
ği bu gelene vermişlerdi. Ertesi gün Hz. Ali ve çocuklar Allah Rasu- 
lü'nü ziyarete gitmişlerdi. Allah Rasulü üçünü de perişan bir vazi¬ 
yette gördü. Beraberce hemen evlerine gittiklerinde Hz. Fatıma yı da 
açlıktan evin bir köşesine kıvrılmış yatarken buldular. Bu hali gö¬ 
rünce Peygamber (s.a) çok müteessir olmuştu. Bunun üzerine Ceb¬ 
rail (a.s) gelmiş ve ona Allah sizi Ehl-i Beytinizden dolayı tebrik edi¬ 
yor.'' dedi. Allah Rasulü bu nedir diye sorunca o da cevaben bu sure¬ 

yi okudu. (İbn Mehran'ın rivayetinde ise "innel ebrare yeşrebune..." 
dan itibaren surenin sonuna kadar okuduğu naklolunmaktadır. Fa¬ 
kat İbn Merduye'nin, îbn Abbas'dan naklettiği bir başka rivayette 
ise, "yut'imune-tta'ame.." ayetinin Hz. Ali ve Hz. Fatıma hakkında 
nazil olduğu söylenirken, yukarıdaki bu kıssa hakkında ise herhan¬ 
gi bir işaret yoktur. Yukarıdaki bu kıssayı el-Vahidî, kendi tefsiri 
olan "Tefsirü'l Basit" te anlatmıştır. Bunu, Zemahşeri, Razî, Nisaburi 
ve diğerlerinin O ndan aktarmış olmaları mümkündür. 

Ne var ki bu rivayet senet itibariyle zayıftır. Bunun yamnda dira¬ 
yet açısından da düşünecek olursak insana garip gelen bir yapısı 
vardır. Yani bir fakir ya da yetim vs. gelip yemek isterse evdeki beş ki¬ 

şilik yemeğin hepsini ona vermek pek mantıkî gözükmüyor. Halbuki 
bir kişilik bir yemek verilse geriye kalan dört kişilik yemek ile idare 
edilebilir. Aynca hastalıktan yeni kalkmış ve bünyece zayıflamış va¬ 
ziyette olan çocuklarını, üç gün aç bırakmayı Ali ve Fatıma gibi, dini 

tam olarak anlayabilmiş kimselerin bir sevap olarak düşünecekleri¬ 
ne inanmak da zordur. Esirler konusuna gelince; bir İslâm devleti 
hiçbir zaman onlan dilenci bir vaziyette bırakamaz. Eğer bu esirler 
devlet hapishanesinde iseler devlet onlara yemek, içmek ve giysi ver¬ 
mek mükellefıyetindedir. Eğer onların bakımı bir şahsa verilmişse o 
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zaman o şahıs bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. O halde 
Medine'de bir esirin dilenmeye çıkması mümkün değildir. Her neyse 
bütün bu aklî ve nakli eksikliklere rağmen kıssayı sahih kabul ede¬ 
cek olsak bile, en fazla bundan; "Hz. Muhammed ın (s.a) Ehl-i Bey- 
ti'nin bu güzel hareketleri karşısında Cebrail, onların bu hareketle¬ 
rinin Allah Teâlâ'nın hoşnut olduğu amellerden olduğunu, dolayı¬ 
sıyla Allah'ın indinde bunun hüsnü kabul gördüğünü içeren Dehr 
Suresi nin bu ayetlerini getirerek müjdelemiştir," sonucu anlaşılır. 
Fakat bu ayetlerin bunun üzerine nazil olması şart değildir. Nüzul 
hakkındaki pekçok rivayetler gibi bu şu türdendir; bir ayet hakkında 
bu ayet şu hadise üzerine nazil olmuştur denildiğinde her zaman 
için bunun tam o zaman nazil olduğu söylenilmektedir. Belki bunun 
maksadı o ayetin o hadiseye tam olarak uygun düşmesidir. Suyuti, 
El-İtkan fi Ulumi’l Kur'an isimli kitabında İbn Teymiyye'nin görüşü¬ 
nü şöyle naklediyor: "Ravi, şu ayet şu falanca hadise üzerine nazil ol¬ 
muştur, dediğinde bazen bununla; o olayın, o ayetin inmesine neden 
olduğunu ve bazı zaman da her ne kadar o ayet o olay üzerine nazil 
olmamışsa da onun esprisinin tam da o eyleme uygun düştüğünü 
söylemek ister." Aynı kitabın ileriki sahifelerinde bu sefer imam Su¬ 
yuti, Zekreşî'nin Kitabul Burhan fi Ulumi’l Kur'an isimli kitabından 
onun görüşünü aktanr: "Sahabe ve tabiin arasında biliniyordu ki 
eğer sahabeden birisi, bu ayet falanca olay hakkında nazil olmuştur" 
dediğinde bununla o ayetin o olaya uygun düştüğünü kasteder, yok¬ 
sa o ayetin tam olarak o hadise üzerine indiğini değil. Dolayısıyla bu 
gibi görüşler, aslında ayetin hükmünden istidlal edilerek o olay hak¬ 
kında zikredilir, tersi değil." (El-İtkan cilt: 1, Sayfa: 31, baskı: 
1929) 

Konu: Bu surenin konusu insanın bu dünyadaki hakiki değerin¬ 
den kendisini haberdar etmektir. O, kendi değerini gerçekten doğru 
bilirse, anlama ve buna şükür ederse akibetinin nasıl olacağı ve ak¬ 
sine hareket ederek inkar ve küfür yolunu tutarsa nasıl olacağı ko¬ 
nusunda haber verilmektedir. Kur an ın büyük surelerinde bu tema 
tafsilatlı bir şekilde işlenmiştir. Mekke'nin başlangıç döneminde na¬ 
zil olan surelerin hususi üslublan daha sonraları daha detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır. Aynı düşünce bu devirde önce kısa ama etkili 
bir üslub ile zihinlere yerleştirilirdi. Kısa ama çarpıcı bir dille ifade 
edilmiş. Dinleyen hemen onu algılar ve ezberleyebilir. 

Evvela insana, bir zamanlar bir hiç olduğu, mevcut olmadığı, 
sonra bir kanşık pıhüdan annesinin bile onu vücudunda taşıdığının 
farkında olmayacağı önemsiz bir vaziyetten var oluşunun başlangı¬ 
cının ortaya çıktığı hatırlatılmaktadır. Hiç kimse o önemsiz ve daha 
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görülemeyen bir şey hakkında bu bir insandır ve ilerde yeryüzünün 

en şerefli yaratığı olacaktır diyemezdi. Daha sonraki ayetlerde yine 

insana, yaratılarak bu dünyaya imtihan için gönderildiği söylenil¬ 

miştir. Onun İçin diğer yaratıklardan farklı olarak kendine akıl veril¬ 

miştir. Küfretmek ya da şükretmek için iki yol da açık tutulmuştur. 

İnsanlar, yapacakları ameller ile, şükredenlerden mi olacakları yok¬ 

sa inkar edenlerden mi olacakları belli olacaktır. 

Bunun akabinde gelen bir ayette ise yukarıdaki imtihandan kafir 
olarak çıkacakların ahirette sonlarının nasıl olacağı açık bir şekilde 

belirtilmektedir. 

Sonra, beşinci ayetten yirmi ikinci ayete kadar olan kısımda, Al¬ 

lah’a karşı kulluk haklarını yerine getiren kişilere verilecek müka¬ 

fatlar açıklanır. Burada sadece o mükafatlar sıralanmakla kalınma- 

yıp bunlara hak kazanabilmek için ne gibi ameller yapılması gerekti¬ 

ği de kısaca belirtilmektedir. Mekke döneminde nazil olan surelerin 

en önemli özelliklerinden birisi de bu surelerde İslâm'ın temel inanç 

ve düşüncesinin kısaca tarif edilmesi yanında, İslâm'ın değer verdiği 

ahlâkî hususiyetler ve salih amellerin de beyan edilmesidir. Bazen 

de İslâm'ın insanları arındırmak istediği kötü ameller ve kötü huylar 

açıklanır. Bu iki hususiyet, bunların neticelerinin salt bu geçici dün¬ 

ya hayatında neler olacağım belirtmek için zikredilmemektedir. As¬ 

lında bunların ebedi olan ahi ret hayatında ne gibi müstakil birer so¬ 

nuç doğuracakları önemlidir. Eğer bu dikkate alınmazsa, bu dünya¬ 

da kötü bir hususiyetin bir fayda temin edebilmesi gibi, iyi bir amelin 

de zarara neden olabilmesi mümkündür. 

Buraya kadar anlattıklarımız surenin birinci bölümünün konu¬ 

larıdır. Bundan sonra gelen ikinci bölümde ise Allah Rasulü muha¬ 

tap alınarak şu üç şey buyurulmâktadır: a) Bizim bu Kur an ı parça 

parça nazil etmemiz demek, onu, Muhammed'in (s.a) kendisinin uy¬ 

durarak kafirlere bildirmekte olduğunu göstermez. Onu biz indir¬ 

mekteyiz. Onu toptan değil de parça parça nazil etmemiz bir hikmete 

binaendir. b) Allah Rasulü'ne hitaben, Rabbi'nin kesin emri gelince¬ 

ye kadar her ne olursa olsun sabır göstererek peygamberlik görevini 

sürdürmesi, bu ehl-i şer ve kafir insanlara karşı çekinmemesi emro- 

lunmaktadır. c) Gece gündüz Allah'ı hatırlayın, namaz kılın ve gece¬ 

leri Allah'a ibadetle geçirin, denilmektedir. Çünkü, küfre karşı Allah 

yoluna insanları çağıranlara bu yolda sebat temin edecektir bu 

ameller. 
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Sonra, şu cümleyle kafirlerin böyle davranış içerisinde bulunma¬ 

larının asıl sebebinin ahireti unutmaları ve bu dünyaya tapmaları 

olduğuna dikkat çekilmektedir. "Sizi yaratan biziz. Size güzel bir be¬ 

den, sağlam bir el de vermedik mi? O organları da yaratan biziz. O za¬ 

man her an sizi istediğim hale çevirmeye muktedirim. İstersem sizin 

suretinizi iğrenç bir hale getirebilirim, ya da, sizi öldürerek yerinize 

başka bir kavim getirebilirin. Sizi öldürdükten sonra tekrar başka 

bir şekilde de yaratabilirim." 

En sonunda, bunun bir öğüt kitabı olduğu söylenilerek konuya 

son verilmektedir. Şimdi artık kim isterse onu kabul ederek Rabbi- 

nin yoluna devam etsin. Yalnız şunu da unutmamak lazım ki bu 

dünyada sadece insanın kendi isteğiyle hiçbir şey olmaz. Ancak Al¬ 

lah isterse vukubulur. Allah'ın isteği de bir bilgiye ve hikmete dayan¬ 

maktadır. Körükörüne bir karar almaz. Bu bilgi ve hikmete binaen 

Allah Teâlâ kimi rahmetine layık görürse ancak onun üzerine rah¬ 

metini bağışlar ve zulmedenler için de çok acıklı bir azap hazırlar. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir 
şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hîn) gelip-geçti.1 

2 Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık.2 
Onu denemekteyiz.3 Bundan dolayı onu işiten ve gören1 yaptık. 

3 Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.0 
4 Doğrusu biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklarf ve çılgın¬ 

ca yanan bir ateş hazırladık. 

AÇIKLAMA 

1. Birinci cümlede geçen "hel eta alel insan"daki "her soru edatını 
birçok mülessir ve mütercim "kad" manasında çevirmişlerdir. Yani 
"şüphesiz, muhakkak insan üzerine böyle bir vakit gelmiştir," de¬ 
mek olur. Yalnız şu var ki, Arapça'da "hel" soru edatıdır. Değişik şe¬ 
killerde soru olarak kullanılır. Mesela, "Bazen şu hâdise oldu mu?" 

gibi bir soruyla gerçekten o hadisenin vuku bulup bulmadığını öğ¬ 
renmek değil, bilakis öyle olduğunu muhataba teyid ettirmek amacı 
güdülür. Bazen de "Falanca işi başka kimse yapabilir mi?" diye soru¬ 

larak o işi başka kimsenin yapamayacağı vurgulanmak istenir. Baş¬ 
ka bir örnekte mesela "Ben sana bu parayı ödemedim mi?" denildi¬ 
ğinde de aynı şey kastedilir. Bazı zamanlar da bu, sadece ikrar ettir¬ 
mek için değil aynı zamanda muhatabı düşünmeye davet etmek için 
bu şekilde sorulur. Mesela "Ben sana hiç kötülük yaptım mı?" denil¬ 
diğinde bundan kasıt o kişiye benim kötülükte bulunduğumu tas- 
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dik ettirmek değildir. Aksine onu düşünmeye sevketmek amaçlan¬ 
maktadır. Yani ona kötülük yapılmadığı halde nasıl olur da kendisi 
kötülük yapabilir? İşte, yukarıda sözkonusu edilen ayetteki soruda 
bu son kategoriye girmektedir. Bundan maksat gerçekten insan 
üzerinde böyle bir vaktin geçtiğini ikrar ettirmek ve onu çok hakir bir 
başlangıçtan bir insan olarak dünyaya getirmiş olan Allah'ın niye so¬ 

nunda tekrar onu meydana getirmekten aciz olacağı iddiası üzerin¬ 
de biraz düşünmesi istenilmektedir. 

İkinci cümlede geçen "hinun mineddehr" de geçen "ed-dehr"den 
kasıt insanın başını ve sonunu bilemeyeceği sonsuz bir zamandır. 
"Hin"den murad ise o sonsuz zaman içerisinde belirli bir zamandır. 
Yani, bu sonsuz zaman içerisinde insan cinsinin mevcut olmadığı 

uzun bir zaman bölümü geçmişti. Daha sonra bir zaman gelmiştir ki 
bu, insan cinsinin başlangıcı oldu. Ve bu zaman içerisinde de her bir. 
birey için yoktan var olmaya başlama vakti geldi. 

Üçüncü cümlede geçen "lem yekûn şey'en mezkura'’nın anlamı o 
zaman hiç de önemli olmayan bir vakitti demektir, insanın bir kısmı 
babasmm nutfesinde bir sperm taneciği şeklinde, diğer bir kısmı da 

annesinin nutfesinde bir yumurta şeklindeydi. Uzun bir süre insa¬ 
nın işte bu sperm ile yumurtanın ihtilatından meydana geldiği bilin¬ 
mezdi. Şimdi ise güçlü mikroskoplar ile bu olay gözlenebilmektedir. 

Hamilelik vukubulduğunda da bu iki sperm ve yumurta bir araya 
gelerek bir hücre meydana gelir ve bu hücre dahi o kadar küçüktür 
ki ancak çok güçlü bir mikroskop ile görülebilir. Bu haliyle de kimse 
bundan koskoca bir insanın oluşacağını söyleyemez. Bu hakir hal¬ 
den oluşacak olan insanın da nasıl olacağı, bedeni, şekli ve sureti, 
özellikleri ve şahsiyetinin nasıl olacağını da söylemek mümkün de¬ 

ğildir. İşte burada aynı hususa dikkat çekilmesi için, onun insan 
olarak başlangıcında hiçbir özelliği olmamasına rağmen hayatının 
başladığı vurgulanmıştır. 

2. "Karışık bir nutfe"den kasıt insanın, hem erkek ve hem de dişi 
nutfelerden müstakil değil de bu ikisinin bir araya gelmesinden son¬ 
ra oluşan bir terkipten vücuda gelmesidir. 

3. Bu dünyada insanın değeri budur. Yani bir imtihan gayesiyle 
burada bulunmaktadır. O, oluş gayeleri bu dünyada tamamlanan ve 
sonunda da yok olan bitkiler ve hayvanlar gibi değildir. Aynca kimi 

rahiplerin zannettiği gibi insan için bir azab yeri de değildir, öte yan¬ 
dan, yaptıklarının hemen karşılığını göreceği, tenasühçülerin inan¬ 
dığı gibi bir ceza yeri de değildir. Ne maddecilerin inandığı gibi bir eğ¬ 
lence yeri, ve ne de Marksçı ve Danvinci düşüncelerde ileri sürüldü¬ 

ğü gibi bir harp meydanıdır. Aslında bu dünya insan için bir imtihan 



556 TEFHtMU'L KUR'AN 76 / insan Suresi 

yeridir, ömür dediğimiz şey de bu imtihanın süresidir. Dünyadaki 
insana çeşitli güçler ve yeteneklerin yanında ayrıca bazı şeyler de ta¬ 
sarrufuna verilmiştir. Bunlan kullanmak ve diğer insanlarla ilişkide 

bulunmak hep bir imtihanın bölümleridir. Bu imtihan ömrün sonu¬ 
na kadar, son nefes çıkıncaya kadar sürer. Neticesi ise burada değil 
ahirettedir. Bütün imtihanlardan aldıkları sonuçlar değerlendirile¬ 

rek belirlenecek ve başarılı mı olmuş yoksa başarısız mı olmuş ilan 

edilecektir. Bu imtihanı kazanmak veya kaybetmek bu dünyada 
kendini ne zannettiği ve nasıl çalıştığı ve hangi imtihanda ne yaptığı¬ 
na bağbdır. Eğer kendisini yaratıcısız ya da bir sürü tanrının kölesi 
zannetmiş ve karşı karşıya olduğu bütün imtihanlarda da, onu yara¬ 
tana karşı, yapmış olduklarından ahirette bir hesap vermeyecekmiş 

gibi bir tavır almışsa bu durumda onun bütün imtihanlarda yaptık¬ 
ları da yanlış olacaktır. Eğer tek bir Allah’ın kulu olduğuna inanmış 
ve her işini Allah’ın rızasına göre yapmış ve ahirette hesap vereceği 
inancı içerisinde çalışmışsa o zaman o imtihanını kazanmış demek¬ 
tir. (Bu konu Kur’an-ı Kerim de o kadar detaylı zikredilmiştir ki onla¬ 
rı burada saymak zordur. Kur an ın dışında dünyada hiçbir kitap 

yoktur ki onda bu gerçek hakkında o kadar teferruatlı açıklama bu¬ 
lunsun. 

4. Metinde geçen biz onu işitir ve görür kıldık “dan doğru olarak 
kastedilen "biz onu aklı başında biri yaptık "dır. Ama biz mealde asla 
sadık kalarak "semi "yi dinleyen, "haşiri gören anlamında, lafzı ter¬ 

cümelerini verdik. Fakat Arapça bilen herkes anlar ki hayvan için bu 
iki sıfat kullanılamaz. Halbuki onlar da duymakta ve görmektedir¬ 
ler. O halde burada kullanılan duyma ve görme fiili işte bu salt hay¬ 
vansal düzeyde olan değildir. Bilakis bundan maksat, insanın bilgi 

elde etme ve bilgiden sonuç çıkarabilme yeteneğidir. Ne var ki gör¬ 
me” ve "işitme" insanın bilgiyi elde etme vasıtalanndandır. Belki de 
insan için en büyük vasıta bu ikisidir. Dolayısıyla burada yalnızca 

bunlar anılmakla yetinilmiştir. Asıl maksat, insanın sahib olduğu ve 
onlar vasıtasıyla bilgi elde ettiği bütün melekelerdir. Üstelik insanın 
sahib olduğu hisler ile hayvanlar aleminin sahip olduğu hisler mahi¬ 
yet itibariyle ayndır. Çünkü insanın her. hissi arkasında bu elde etti¬ 
ği malumatı düzene koyup onlardan bir çıkarım elde eden ve sonra 
buna göre bir kavramlaştırmaya giden, düşünen bir beyni vardır. İn¬ 

san buna göre hayatında bir davranış ortaya koyar. Bu yüzden bura¬ 
da insanın imtihan için yaratıldığı anıldıktan hemen sonra onun 

"gören" ve "işiten" yapıldığı vurgulanmaktadır. Yani Allah (c.c) onla¬ 
ra ilim ve akıl vermiş ki onlan imtihana tabi tutabilsin. Açıktır ki eğer 
buradaki gaye bu olmayıp "gören" ve "işiten" yapmanın anlamı sade- 
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ce bu duyular olsaydı, o zaman kör ve sağır bir kimse bilgi-akıldan 
mutlak olarak mahrum olmasa da bu imtihandan istisna tutulacak¬ 

tır. 
5. Yani, biz onlara sadece bilgi ve akıl vermekle kalmayıp aynı za¬ 

manda kendilerine doğru yolu, şükretmenin ve küfretmenin yolları¬ 
nı. bunlardan hangisini dilerse o yolu izlemesi için açık açık göster¬ 
dik. Sorumluluğu kendilerine aittir. Beled Suresi nde "Biz ona eğri ve 
doğru iki yolu da açıklamadık mır denilerek aynı konuya değinilmek ¬ 
tedir. (Şems Suresi'nde ise, "O zata yemin olsun ki bütün zahirî ve ba¬ 
tini kuvvetler onun üzerine kaimdir ve kötülük ve iyilik yollannm ikisi¬ 
ni de bildirmiştir.) Bu izahlar ve Allah (c.c)'ın insanın hidayeti için ne 
gibi vasıtalarla insanı yarattığının izah edildiği diğer Kur an ayetleri¬ 
nin tefsirleri de göz önünde tutularak üzerinde düşünüldüğünde bu 
ayette geçen "yol göstermekken kastın, belirli bir tek şekil olmadığı, 
sayısız hidayet vasıtalarının hepsinin kastedildiği anlaşılacaktır. 

Bunların «ayısını verebilmek mümkün değildir. Bazı misaller aşağı¬ 

da verilmektedir. 
a- Her insana akıl ve bilginin yanısıra ahlâki duygu da verilmiştir, 

onun vasıtasıyla iyiyi ve kötüyü ayırabilecektir. Bazı ameller ve sıfat¬ 
lar kötü sayılmıştır. Hatta, insanlar bilfiil bu amellere ve sıfatlara sa¬ 
hip olsa da. Ve hatta kimileri heveslerini meşrulaştırmak için çeşitli 

felsefî metodlara başvursa da (eğer aynı kötülüğü başkası onlara 
yapsa kıyamet koparırlar, o zaman bu yapmakta oldukları işin ger¬ 
çekten kötü olduğunu anlarlar) bu iş ve özellikler kötüdür. Yani, Sa¬ 
lih amel ve özellikleri, kendi cehalet ve ahmaklıkları yüzünden geri¬ 
cilik sayarlarsa da, eğer bir insanın salih bir ameli vasıtasıyla kendi¬ 
lerine bir fayda dokunacak olsa o zaman bunlara fikri olarak hürmet 

etmeye mecbur kalırlar. 
b- Her insanın içinde, Allah (c.c) tarafından verilen vicdan (nefs-i 

levvame) denilen bir şey vardır. Her hal ve konumda kötülük yaptığı 
zaman onu ikaz eder. İşte bu vidam, insan ne kadar susturmaya ve 

yok etmeye çakşırsa çalışsın gene de onu tam manasıyla yok etmeye 
gücü yetmez. Bu dünyada utanmadan kendisinin vicdansız olduğu¬ 

nu ispat edebilir deliller ileri sürerek başkalarını da ikna edebilir ve 
kendi kendisini kandırmak için sayısız bahaneler de ileri sürebilir, 
ama bütün bunlara rağmen Allah (c.c)'ın onun fıtratında görevlen¬ 

dirdiği "hesap sorucu" o kadar güçlüdür ki insan ne kadar kötü olur¬ 
sa olsun bu hakikati kendi nefsinden gizleyemez. Aym ifade Kıyamet 
Suresi 15. ayette şöyle beyan edilmektedir: "Ne kadar mazeret ileri sü¬ 

rerse sürsün, insan kendi nefsini çok iyi bilir." 
c- Gerek insanın kendi vücudu ve gerekse etrafında, yerlerde ve 
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göklerde bulunan sayısız alametlerden bütün bunların bir yaratıcı 
olmadan mümkün olamayacağı anlaşılır. Aynca birden fazla bir sü¬ 
rü tanrının da bu muhteşem nizamı ayakta tutması mümkün değil¬ 
dir. Aynı zamanda objektif (afakî) ve sübjektif (enfüsî) bir çok deliller 
de kıyamet ve ahire tin vuku bulacağının işaretidir. Eğer insan gözü 
kapalı bir şekilde, aklını kullanmadan bu gerçeğe işaret eden ala¬ 
metleri kabul etmekten kaçınırsa bu onun kendi kusurudur. Çünkü 
Allah (c.c), hakikate vasıl olmak için her türlü işaretleri ve alametleri 
gözler önüne sermiştir. 

d- İnsanoğlunun kendi yaşadığı günlük ye geçmiş tarihi tecrübe¬ 
lerden hasıl olan ve olmaya devam eden birçok hadiseler bütün kai¬ 
natın üstünde bir kudret sahibinin var olduğunu, O nun önünde 
bütün kainatın aciz olduğunu. O nun takdirinin her şeyin üzerinde 
galib ve onlann O na muhtaç olduğunu açıkça ispatlamaktadır. Bu 
gerçekten haberler veren deney ve gözlem gibi dıştaki alametlerin ya¬ 
nında insanın fıtratında da o zaün varlığına deliller mevcuttur, öyle 
ki en kaü ateist bile zor bir durumda kaldığında ancak Allah'a dua 
için elini açar, en katı müşrik bile böyle bir durumda o sahte tannlan 
bırakarak yalnızca Allah'a nida eder. 

e- İnsan aklı ve fıtratı, bir suçun cezasının ve iyi bir işin de müka¬ 
fatının olmasını gerekli görür. Buna dayanarak dünyadaki her top¬ 
lumda bir adalet sistemi mevcuttur. İyi bir işe karşılık muhtelif mü¬ 
kafatlar verilir. Bütün bunlar şunu açıkça göstermektedir ki ahlâk 
ile hukuksal mükafat arasında hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir 
bağlantı vardır. Şu da bir gerçek ki dünyadaki sayısız suçların cezası 
değil tam olarak, kısmen dahi ifa edilememektedir. Hatta bu ceza¬ 
dan bile paçayı kurtarabilmek çeşitli yollarla mümkündür. Aynca, 
bu dünyada doğru ve güzel amellerin de karşılığı alınamaz. Onun 
için ahiretin adaletini kabul etmekten başka çare yoktur. Ancak bir 
ahmak ve inatçı kişi adalet fikrinin zerresinin bile olmadığı bir dün¬ 
yada doğmuş bulunduğunu düşünür. O zaman ona insanlarda bu¬ 
lunan adalet düşüncesinin nereden gelmiş olabileceğini sormak la¬ 
zımdır. 

f- Bütün bu vasıtalar insanın hidayeti bulmasına yardım etmesi 
için Allah tarafından yaratılmıştır. Aynca Allah-u Teâlâ, onlara apa¬ 
çık doğru yolu göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiş ve 
açık açık şükretmenin ve küfür ve dalaletin yolunu ve bu iki yoldan 
birini takip edenlerin neticelerinin ne olacağını bildirmiştir. Pey¬ 
gamberlerin ve kitapların getirdiği talimatlar açık ve dolaylı bir şekil¬ 
de sayısız biçimde dünyada her tarafa yayılmıştır. Yani hiçbir toplu¬ 
luk Allah ve ahiret düşüncesinden veya iyi ile kötü arasındaki ayrım¬ 
dan ve onun ileri sürdüğü ahlâki yöntemler ve kanunî emirlerden 
habersiz değildir. İnsanlar bilse de bilmese de, bu bilgilerin kaynağı 
peygamberler ve onlann getirdiği kitaplardır. Bugün bile, peygam¬ 
berlerden bihaber olanlar, aslında onlann talimatlanna uymakta¬ 
dırlar. 
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5 Şüphesiz ki iyiler6 (ebrâr), karışımı kâfur olan bir kadehten içer¬ 
ler. 

6 Allan'ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynak;8 onu fışkırttık¬ 
ça fışkırtıp akıtırlar.9 

7 Adaklarını yerine getirirler10 ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir 
günden korkarlar. 

AÇIKLAMA 

6. Metinde "cbrar" kelimesi geçmektedir. Bundan kasıt, hakkıyla 
Allah'a itaat eden, Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getiren ve men 
ettiği şeylerden uzak duran kimselerdir. 

7. Yani, kafûr ile kanşık bir su demek değildir. Tabii bu; suyu te¬ 
miz ve soğuk, kokusu da kafûr gibi olan bir çeşme olacaktır. 

8. "İbadullah - Allah'ın Kullan", "İbadu'r-Rahman - Rahman’ın Kulla- 
n" ifadeleri lugavî olarak bütün insanlar için kullanılabilir. Çünkü 

herkes Allah'ın kuludur. Fakat Kur an-ı Kerim de bu kelimelerin 
kullanıldığı yerlerde bunlardan, Allah ın salih kullan kastedilmek¬ 
tedir. Allah’a itaat etmekten uzak durmuş kötü insanlan Allah, ken¬ 

di mübarek isimlerine mensub etmeyerek bu şerefli lakaplan temiz 
tutmuştur. 

9. Bundan kasıt, onlann kazma kürekle kanallar kazıp istedikleri 

yere su getirecekleri anlamında değildir. Aslında onlar için, cennetin 
neresinde isterlerse kolaylıkla çıkaracaklan bir çeşme için bir işaret 
kafi gelecektir. 

10. Adak adamanın bir manası, "bir kimsenin üzerine vacip olan 
şeyi yerine getirmesidir' Diğer bir manası, "bir kimse kendisi üzerine 
neyi vacib etmişse, yani diğer bir ifadeyle ne söz vermişse onu yerine 
getirmesidir" Üçüncü bir manası da bir kimse üzerine ne vacipse ve 
kendine neyi vacip ettiyse onu yerine getirmesidir." Bu üç manadan 
en bilineni İkincisidir. Genellikle "adak adama" denildiğinde bu ikin- 
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ci anlam kastedilir. Her neyse, burada, Allah (c.c)in üzerlerine vacip 
kıldığı şeyleri yerine getirdiklerinden dolayı methedilen veya iyilikte 
bulunan ve kendi üzerlerine vacip kıldıkları şeyleri yerine getirdikle¬ 
rinden dolayı övülen salih kullardan bahsedilmektedir. Halbuki Al¬ 
lah Teâlâ onlann üzerine o şeyi vacip kılmıştı. Ama onlar, değil Al¬ 
lah'ın vacip kıldığı amelleri yerine getirmekte uyuşuk davranmak, 
daha fazlasmı kendilerine vacip görmüşler ve bu sözlerini de yerine 

getirmişlerdir. 
Adağın hükümlerini biz kısaca Bakara Suresinin 310. açıklama 

notunda izah etmiştik. Fakat, pekçok kimsenin bu konuda bazı yan¬ 
lışlıklara düşdüğünü görünce yeri gelmişken burada bu meseleyi bi¬ 

raz daha açıklama lüzumunu hissettim. 
a. Fıkıh alimleri adağın dört çeşit olduğunu söylemişlerdir. Birin¬ 

cisi, bir kimsenin Allah nzası için falanca iyilikte bulunacağına dair 
Allah'a söz vermesidir. İkincisi, bir kimsenin falanca hacetinin gide¬ 

rilmesi halinde şükür olarak falanca iyiliği yapacağına dair Allah'a 
söz vermesidir. Bu iki tip adağa nezr-i teberrur (iyilikte bulunmak için 
adak) denilir. Bu çeşit adağı yerine getirmenin vacip olduğu konu¬ 
sunda ittifak vardır. Üçüncü çeşit adak ise bir kimsenin caiz olma¬ 
yan bir iş için veya kendisine vacip olan bir şeyi yerine getirmeye söz 
vermesidir. Dördüncü çeşit ise bir kimsenin mübah bir işi kendi üze¬ 
rine vacip etmeye veya bir müstehab şeyi yapmamaya yahut da kötü 
bir işi yapmaya söz vermesidir. Bu iki çeşit adağa fukaha tabiriyle 
nezr-i leccac (cehalet veya inattan dolayı adak) denir. Bunlardan 
üçüncüsü için "söz" bile verilemez olduğu hususunda ittifak vardır. 
Dördüncüsü hakkında ise fakihler arasında görüş ayrılığı vardır. 
Bazıları bunu yerine getirmemek gerektiğini söylerlerken bazıları da 

bunun yerine kefaret vermek lazım geldiğini ve diğerleri de yerine ge¬ 
tirmek veya onun yerine kefaret vermek konusunda muhayyer ol¬ 

duklarını söylemektedirler. Şafii ve Maliki ulemasına göre, böyle bir 
adak zaten akd bile olunamaz. Hanefîlere göre ise bu iki çeşit adak 
yerine kefaret vermek gerekir. (Umdetü'l-Kari) 

b. Birçok hadisde Allah Rasulü'nün, kendi kaderini değiştirmek 

veya mesela "Ey Allah'ım! Benim şu işimi yaparsan ben de buna kar¬ 
şılık şu iyilikte bulunurum" gibi Allah nzası için yapılması gereken 
bir iş üzerinde Allah ile pazarlığa girmeye benzer bir adak almaktan 

menettiği kayıtlıdır. Hz. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir ha¬ 
dise göre, bir kere Allah Rasulü adak adamaktan sakındırarak şöyle 
söyledi: "O olacak olanı değiştirmez, ama bu vesileyle bir cimrinin 
malı çıkmış olur." (Müslim ve Ebu Davud) Hadisin son kısmına göre 
cimri bir kimse Allah yolunda zaten malını sarfetmez ama adak ada- 
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mak suretiyle Allah'ın takdirini değiştireceğini umarak malından 
sarfeder. Hz. Abdullah bin Ömer'den başka bir rivayette adağın hiç¬ 
bir şeyi ne önceye alabileceği ve ne de tehir edebileceği fakat bu vesi¬ 

leyle cimrinin elinden mal çıkacağı bildirilmiştir. (Buharı ve Müs¬ 
lim). Aynı muhtevaya sahip müteaddit rivayetler Ebu Hureyre'den 
naklolunmuştur. Buhari ve Müslim'de bulunan bir başka rivayette 

de şöyle söylenilmektedir: "Aslında ademoğlunun adağı hiçbir şeyi 
değiştirmez. Allah'ın takdiri ne ise o gerçekleşir. Ne var ki bu sebeple 
takdir-i İlahî bir cimrinin malını sarfettirir ki bir başka türlü sarfet- 
mesi mümkün değildir." Abdullah bin Amr bin As tan gelen bir diğer 
rivayet, aynı hususu şu şekilde açıklar. Allah Rasulü buyurdu ki 
"Asıl adak insanın Allah rızası için yaptığıdır. O kişinin gayesi yalnız¬ 

ca Allah'ın rızasıdır." fTahavî) 
c. Adak hakkında Allah Rasulü. ancak Allah'a itaat doğrultusun¬ 

da ise yerine getirilmesi gerektiğini, fakat Allah a isyan doğrultusun¬ 
da ise o adağın kesinlikle yerine getirilmemesi gerektiğini açıklamış¬ 

tır. Aynca, sahib olmadığı bir şey üzerine veya gücünün üstünde bir 
şey üzerine de adak adanamayacağı belirtilmiştir. Hz. Aişe'den riva¬ 
yet edilir ki "Eğer bir kimse ben Allah'a itaat edeceğim' diye bir adak¬ 
ta bulunursa bunu yerine getirmelidir. Ama bunun aksine bir adak 
ise, onu yerine getirmemelidir." (Buhari, Davud, Tirmizî, Neseı, Ibn 

Mace, Tahavî) Sabit bin Dahhak, Allah Rasulü nün "Allah'a isyan 
hususunda, hiçbir adak yerine getirilmemelidir. Aynca bir kimsenin 
sahip olmadığı bir şey için adak olmaz", dediğini rivayet etmektedir. 

(Ebu Davud) Müslim'de aynı konuda bir rivayet Hz. Imran bin Hü- 
seyn'den nakledilmektedir. Hz. Abdullah bin Amr lbnü'l-As'ın Ebu 
Davud’daki rivayeti bundan daha ayrıntılıdır. Buna göre Rasulüllah 

şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin sahip olmadığı bir şey için ve ya- 

kmlanyla irtibatı kesmek (kat'ı-rahm) için ve de Allah'a isyan husu¬ 

sunda bir adak adanamaz." 
d. Bir işte bir hayr yoksa, boşuna bir meşakkat ise veya onunla 

kendi nefsine eziyet ve azab vermek isteniyorsa o adağı yerine getir¬ 
memelidir. Bu hususta Allah Rasulü'nün irşatları, buyrukları çok 

açıktır. Hz. Abdullah bin Abbas aktarmaktadır ki. birgün Allah Ra¬ 
sulü bir hutbe irad etmekdeydi. ötede bir şahsın güneşin altında 

ayakta dikili durmakta olduğunu görünce Bu adam kimdir? Niye 
böyle yapmaktadır?" diye sordu. Dediler ki "Bu, Ebu-Israil dir, hep 
ayakta durmaya hiç oturmamaya, gölgelenmemeye, hiç bir kimseyle 

konuşmamaya ve oruç tutmaya söz vermiş, adak adamıştır." Bunun 
üzerine Allah Rasulü buyurdu ki: "Ona söyleyin gölgeye gelsin ve 
otursun, ama orucunu tamamlasın" (Buhari, Ebu Davud, Ibn Mace, 
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Muvatta) Hz. Ukbe bin Amir Cuheynı diyor ki: 'Benim kızkardeşim 
çıplak ayak ile hacca gitmeye ve giderken de başına bir şey örtmeme - 
ye söz vermişti. Bunun üzerine Allah Rasulü buyurdu ki: "Ona söy¬ 
leyin bir bineğe binsin ve başını da örtsün.'' (Ebu Davud) Müslim'de 
de biraz farklı kelimelerle aynı hususta birçok rivayet nakledilmiştir. 
Hz. Abdullah bin Abbas. yukarıda Ukbe bin Amir den nakledilen kız- 
kardeşiyle ilgili rivayete cevaben Allah Rasulü’nün, "Allah'ın, onun 
bu gibi adağına ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin bir bineğe binsin." de¬ 
diğini aktarmaktadır. (Ebu Davud) Hz. Enes bin Malik ten rivayet 
edilir ki Allah Rasulü bir kere (galiba Hacc seferinde) bir yaşlı ada¬ 
mın iki oğluna dayanarak yürümekte olduğunu gördü. "Niye böyle- 
dir?" diye sorduğunda "O yürüyerek gitmeyi adamıştır." denildi. Bu¬ 
nun üzerine Allah Rasulü "Bu şahsın kendi kendisine azab vermesi¬ 
ne Allah'ın ihtiyacı yoktur." buyurmuş ve bir bineğe binmesini em¬ 
retmiştir. (Buhari, Müslim. Ebu Davud) Aynı hadis Müslim'de Ebu 
Hureyre'den rivayet olunmaktadır. 

e. Eğer bir adak adanmış ve onu yerine getirmek de fiilen müm¬ 
kün değilse, o zaman adak başka bir şekilde yerine getirilebilir. Hz. 
Cabir bin Abdullah diyor ki; Mekke’nin fethi günü bir şahıs Allah Ra- 
sulü'ne gelip "Ben Mekke fetholunduktan sonra Kudüs'te iki rekat 
namaz kılmaya söz vermiştim." dedi. Allah Rasulü cevaben "Sen iki 
rekaü burada kıl" dedi. Adam tekrar sordu. Allah Rasulü aynı cevabı 
verdi. Adam üçüncü defa sorunca "Sen bilirsin" dedi. Bu hadisin di¬ 
ğer bir rivayetinde ise, Allah Rasulü, "Muhammed i (s.a) Hakk ile 
gönderen o zatın üzerine yemin ederim ki, eğer burada kılarsan o na¬ 
maz Beytü’l-Makdis'te kılmana denk olacaktır." demiştir. (Ebu Da¬ 
vud). 

f. Bir kimse Allah yoluna eğer bütün varlığını adamışsa, bunun 
hakkında fukaha arasında ihtilaf vardır. İmam Malik, o kişinin malı¬ 
nın üçte birini vermesi gerekir derken, Malikilerden Sahnun; "o ka¬ 
darını vermeli ki onu verdikten sonra kendisi sıkıntıya düşmesin" 
demiştir. İmam Şafii ise eğer bu adak nezr-i teberru (iyilikte bulun¬ 
mak için) ise o zaman yerine getirmeli, yani bütün malım vermelidir 
ama eğer nezr-i leccac ise o zaman ya yerine getirsin veya kefaretini 
versin demektedir. Ebu Hanife ise. zekat düşen bütün malından ver¬ 
melidir. EN’ ve diğer emlak gibi üzerine zekatın düşmediği mallar ise 
adanamaz görüşündedir. Hanefilerden İmam Züfer, kendi ailesinin 
iki aylık nafakasından gayri nesi varsa hepsini sadaka etmelidir de¬ 
miştir. (Umdetüİ Kari ve Şah Veliyullah'ın Muvatta Şerhi) Hadiste 
ise bu mesele hakkında şöyle rivayetler bulunmaktadır: Hz. Ka'b bin 
Malik diyor ki; "Tebuk gazvesinden geri kalmıştım. Bu yüzden itaba 
maruz kaldım. Affolunduğumu duyunca da hemen Allah Rasu- 
lü'nün huzuruna giderek, affıma karşılık bütün malımı Allah ve Ra¬ 
sulü için vereceğim dedim. Rasulullah "hayır, öyle yapma" dedi. Ben 
"o zaman yansını vereyim, dedim. O yine "hayır" Bu sefer "üçte birini 
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vereyim” dedim. O zaman o "olur" dedi. (Ebu Davud) Diğer bir riva¬ 
yette. "Sen kendin için bir kısmını tut. Böylesi daha hayırlıdır." dedi. 
(Buhari) İmam Zühri diyor ki "Bana ulaşan habere göre, Hz. Ebu Lu- 
babe (ki Tebük Savaşı meselesinde azarlanan bir şahıstı.) Allah Ra- 
sulü'ne gelerek; "Ben Allah ve onun Rasulü için bütün varımı yoğu¬ 
mu sadaka edeceğim" demişti. Buna karşılık Allah Rasulü de "üçte 
birini vermen kafidir" dedi. (Muvatta). 

g. Bir kimse Müslüman olmadan önce bir hayır adamışsa İslâm'ı 
kabul ettikten sonra onu yerine getirmelidir. Allah Rasulü bu şekilde 
fetva vermiştir. Buhari. Ebu Davud veTahavî'de Hz. Ömer'in cahfiiy- 
ye döneminde, bir gece (veya bir gün) Mescid-i Haram da itikafta bu¬ 
lunmaya adak sözü verdiği anlatılmaktadır. İslâm'ı kabul ettikten 
sonra bu konuda Allah Rasulü'ne danışmıştı. Allah Rasulü de bu 
adağını yerine getirmesini söyledi. Bazı fakihler Allah Rasulü'nün 
bu sözünden bunu böyle yapmanın vacip olduğunu, diğerleri de 
müstehap olduğunu çıkarmışlardır. 

h. Ölmüş bir kimsenin üzerine daha önceden vacip olmuş olan 
adağı varislerinin yerine getirip getirmeyecekleri hususunda fukaha 
arasında ihtilaf vardır. İmam-ı Ahmed, İshak bin Rahaveyh, Ebu 
Sevr ve Zahiriler; eğer ölünün üzerinde namaz ve oruç adağı varsa 
onu varislerinin yerine getirmelerinin vacip olduğunu söylerler. Ha- 
nefilere göre eğer adanmış olan adak bedenî bir ibadet ise (namaz ve 
oruç gibi) varislerin onu yerine getirmeleri vacip değildir. Eğer mali 
bir ibadet olup da ölen kişi varislerine o adağını yerine getirmelerini 
vasiyet etmemişse o zaman da varisler için o adağı yerine getirmek 
vacip değildir. Ama eğer vasiyet etmişse o zaman onun terekesinden 
üçte bir oranına kadar bir miktar adağı yerine getirmek için vermek 
vaciptir. Malikiler de benzer görüştedirler. Şafiilere göre adak eğer 
mali ibadetin dışında bir şeyse veya mali bir ibadet olup da ölenden 
geriye hiçbir tereke kalmamışsa onu yerine getirmek varisler üzerine 
vacip değildir, yok eğer tereke kalmışsa, ölen kişi ister vasiyet etmiş 
olsun isterse etmemiş olsun o mali ibadeti yerine getirmek varisler 
üzerine vacip olur. (Müslim'in Nevevî Şerhi, ve Ebu Davud Şerhi, 
Bezlü'l-Mechud) Hz. Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilir ki, Hz. Sad 
bin Ubade, Allah Rasulü'ne gelerek "Benim annem bir adak adamıştı 
ama yerine getiremeden vefat etti.” diyerek fetva sormuştu. Allah Ra¬ 
sulü, "Onu sen yerine getir" dedi. (Ebu Davud ve Müslim) İbn Ab¬ 
bas'tan rivayet edilen başka bir hadise göre, bir kadın bir gün deniz 
yolculuğuna çıkacaktı. Çıkmadan evvel "eğer sağ-salim afiyetle dö¬ 
nersem bir ay oruç tutacağım" diye adamıştı ve eve döndüğünün he¬ 
men ertesinde bu kadın vefat etti. Kadının kızkardeşi (veyahut kızı) 
Allah Rasulü'ne gelerek bunun hakkında sorduklarında "onun yeri¬ 
ne sen oruç tut" cevabını aldılar. (Ebu Davud) Buna benzer bir başka 
rivayet gene Ebu Davud‘da Hz. Bureyre'den nakledilmektedir. Bura¬ 
da da yukarıdaki mesele hakkında, bir kadın Allah Rasulü nden fet- 
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va sormuş ve Allah Rasulü de ona yukarıda zikredilen cevabı vermiş¬ 
ti. Bütün bu rivayetlerden bu emrin vacip mi yoksa müstehap mı ol¬ 
duğu açık değildir. Aynca Hz. Ubade nin annesinin adağının mali bir 
ibadet mı olduğu yoksa bedeni bir ibadet mi olduğu hususu da açık 
değildir. Bu yüzden de fukaha arasında bu mesele hakkında ihtilaf 
vardır. 

i. Yanlış ve caiz olmayan özellikleri bulunan bir adağı yerine getir¬ 
meme hususu açıktır. Fakat bunun yerine kefaret gerekir mi gerek¬ 

mez mi üzerinde ihtilaf vardır. Bu konudaki rivayetler çeşitli oldu¬ 
ğundan fakihleıin görüşleri de farklı farklıdır. Bir grup rivayete göre 
Allah Rasulü böyle bir durumda kefaret verilmesini emretmiştir. 
Mesela Hz. Aişe'den "masiyet üzerine adak yoktur. Onun kefareti ise 
yeminin kefaretidir." sözü nakledilir. (Ebu Davud) Yukarıda dör¬ 

düncü şıkta geçen Hz. Ukbe bin Amir Cuheyni'nin kızkardeşi hak¬ 
kında Allah Rasulü nün o kendi adağından vazgeçsin ve onun yeri¬ 
ne üç gün oruç tutsun' dediği rivayet edilir. (Müslim ve Ebu Davud) 
Hacca yürüyerek gitmeyi adayan bir başka kadın hakkında da Allah 

Rasulü "bineğe binsin ve yemininin kefaretini versin." demiştir. (Ebu 
Davud) Ibn Abbas tan Allah Rasulü'nün şöyle söylediği rivayet edilir; 
"Eğer bir kimse adak adamış ve niçin adadığını tayin etmemişse o 

kimse yeminin kefaretini versin. Eğer ma siyet üzerine bir adak ada¬ 
mışsa o kişi de yenlini için bir kefaret versin. Eğer yerine getirmeye 
güç yetiremeyeceği şeyin üzerinde adak adamışsa o da yeminin kefa¬ 

retini versin. Eğer yerine getirmeye gücü yetecek bir şey üzerine 
adak adamışsa onu yerine getirsin." (Ebu Davud) Başka bir grup ha¬ 
dislerden de bu hususta kefaretin olmadığı rivayet edilir. Mesela yu¬ 
karıda dördüncü şıkta geçen güneşin altında ayakta durmaya ve 
kimseyle konuşmamaya söz vermiş olan adam hakkında imam Ma¬ 
lik Muvattada Allah Rasulü'nün bu adaktan vazgeçirmenin sonun¬ 
da bir kefaret vermesini emrettiğine dair hiçbir rivayet duymadığını" 
yazmaktadır. Abdullah bin Amr lbnü'1-As, Allah Rasulü'nün şöyle 
dediğini aktarmaktadır: "Eğer bir kimse bir şey için yemin etmiş ve 

sonra da o işinin bundan daha iyi olduğunu görmüşse o zaman o bi¬ 
rinciyi bırakıp İkincisiyle amel etsin. Onun birinciyi terketmesi za 
ten bir kefarettir. (Ebu Davud ve Beyhaki bu hadisin ve Ebu Hurey- 

re’nin (daha güzel olanı yapmak zaten bir kefarettir) sözünün sabit 
olmadığını söylemektedir.) İmam Nevevi bütün bu hadisleri Müslim 
şerhinde tartışarak masiyet üzerine adak adamanın batıl olduğunu 
ve bunun yerine bir kefaretin de söz konusu olmadığı konusunda 
İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Hanife, Davud-u Zahiri ve cumhur 
ulemanın ittifak ettiğini yazmaktadır. Yalnızca Ahmed bin Hanbel 
kefaretin gerekeceğini söylemektedir. 
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8 Kendileri, ona karşı duydukları sevgiye rağmen 1 'yemeği, yoksula, 
yetime ve esire 12yedirirler.ıa 

9 "Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yedirmekteyiz; sizden ne 
bir karşılık istiyoruz, ne de bir teşekkür.14 

AÇIKLAMA 

11. Metinde geçen ’alâ hubbihi" cümlesindeki "hubbihi "nin zami¬ 
rinin merciinin, birçok müfessir "yemek" olduğuna karar vermiştir. 
Manasım da şöyle açıklamıştır: "kendisi o yemeği sevdiği halde ve 
ona muhtaçken başka ihtiyacı olanlara verir." îbn Abbas ve Mücahid 
bunun anlamının "fakirlere şevkle yemek yedirir' demek olduğunu 
söylemişlerdir. Fudayl bin lyaz ve Ebu Süleyman ed-Darani ise "o, 
bunu, Allah sevdiği için yapmaktadır" demişlerdir. Buna göre de bir 
sonraki "biz Allah ın rızasını kazanmak için yedirmekteyiz" sözü bu¬ 
nu teyid etmektedir. 

12. Eski zamanlarda, esirlerin zincirler içerisinde hergün sokak¬ 
larda dilenerek kendilerini doyurmaları bir gelenek idi. Sonra İslâmî 
yönetim gelince bu yasaklanmıştır. (Kitabu'l-Harac, Ebu Yusuf, s. 
150) Bu ayetteki esirlerden kasıt her esirdir. Kafir veya müslüman. 
harb esiri veya herhangi bir suçtan dolayı mahkum olmuş olabilir. 
Esir olduğu için ona yemeği temin ediliyor veya edilmiyor ya da o di¬ 
lenerek kamını doyuruyor.Her halükarda böyle kendi gayretiyle rız¬ 
kım kazanamayan çaresiz bir insana yemek yedirmek bir iyiliktir. 

13. Bir fakire yemek yedirmek bir ihsan, bir iyilikse bunun gibi di¬ 
ğer hacetlerini de gidermek aynı şekilde iyiliktir. Mesela muhtaç ola¬ 
na giysi temin etmek, hastaya ilaç temin etmek, borçlu bir insana 
darda olsa da olmasa da yardım etmek, yemek yedirmek bir misal 
olarak verilebilir. Her ihtiyaç sahibinin o ihtiyacını gidermek bir iyi¬ 
liktir. 

14. Bir kimse bir fakire yemek verirken lisan ile bunu söylemesi 
şart değildir. Kalben söyleyebilir. Allah indinde onu lisan ile söyle¬ 
mek veya kalben söylemek aym şeydir. Ama burada, lisan ile söyle¬ 
mek; yardım edilen kimsenin kendisinden bunun karşılığında bir 
şey beklenmediğini belirtmek ve rahatça yiyebileceği hususunda bir 
güven vermek içindir. 
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10 "Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden 

korkmaktayız." 
11 Artık Allah da, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onla¬ 

ra parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.13 
12 Ve onları sabretmeleri dolayısıyla16 cennetle ve ipekle ödüllendir¬ 

miştir; 
13 Orada, tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Onlar, orada ne 

(yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler. 

14 (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve onların devşirilmeleri 

kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. 

15 Çevrelerinde gümüşten billur kablar,17 kupalar dolaştırılır. 

16 Gümüşten billur kaplar18 ki, onlan belli bir ölçüye tesbit etmişler¬ 

dir.19 
17 Orada onlara bir kadeh içirilir ki, onun karışımı zencefildir. 

AÇIKLAMA 

15. Yani onlann yüzleri taptaze ve kalpleri memnun olacaktır. Di¬ 

ğer bir ifadeyle kıyamet gününde bütün zorluklar ve korkular yalnız 

kafirler ve suçlular için olacaktır. Salih olanlar ise o gün her zahmet- 
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ten korunacaklar ve çok memnun ve refah olacaklardır. Aynı şey En¬ 

biya Suresi 103. ayette şöyle buyurulmak tadır. "Onlara o korkunç 

saat bile hiçbir etki edemeyecek, ilzmeyecektir. Melekler onları, işte 

size söz verilen gün bu gündür.' diyerek karşılayacaklardır. Bunun 

izahı Nemi Suresi 89. ayette şöyle açıklanmaktadır. "Bir iyilikte bu¬ 

lunana daha fazlasıyla karşılık verilecektir. Onlar o günün korku¬ 

sundan güvendedirler." 

16. Burada sabır, geniş anlamıyla kullanılmıştır. Aslında iman eh¬ 
li salih kullann bütün hayatlan sabırdır. Onlar, akil, baliğ olduktan 

ve iman ettikten sonra ölümlerine kadar, caiz olmayan isteklerini 

bastırırlar Allah ın tayin ettiği hudutlar içerisinde kalırlar, Allah'ın 

rızası için vakit, mal ve diğer kuvvet ve yeteneklerini ve gerekirse 

canlarını bile kurban ederler, yolundan saptıracak her öneri ve teş- 

viği reddederler. Kendilerini Allah'ın yolundan alıkoyacak her tehli¬ 

ke ve zorluğu göze alırlar, haram yollardan karşılarına çıkan her fay¬ 

da ve lezzete karşı çıkarak onlardan faydalanmazlar. Bunun meyve¬ 

lerini bu dünyada değil öteki dünyada elde edeceklerine dair Allah'ın 

vaadine inanarak, doğru yolda her zarar ve meşakkate göğüs gerer¬ 

ler. Bir mü minin hayatı öyle bir tarz-ı hayattır ki baştanbaşa sabır¬ 

dan ibarettir. Bu her an ve sürekli bir sabırdır, ömür boyu bir sabır¬ 

dır. (Daha fazla izah için bkz. Bakara an: 60, Ali İmran an: 13-107 

133, Enam an: 23, Enfal an: 37 ve 47, Yunus an: 9, Hud an: 11, Rad an 

39, Nahl an: 98, Meryem an: 40, Furkan an: 94, Kasas an: 75 ve 100 

Ankebut an: 97, Lokman an: 39 ve 56, Secde an: 37, Ahzab an: 58, Zü- 

mer an: 32, Fussilet an: 38, Şura an: 53) 

17. Zuhruf Suresi 71. ayette "onlar için altın kadeh ve tepsiler do¬ 

laştırılır, canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey orada¬ 

dır. Siz orada temelli kalıcısınız." buyurulmuştur. Bundan anlaşılı¬ 

yor ki orada bazen altın tabak ve bazen de gümüş tabak-çanak kul¬ 

lanılacaktır. 

18. O, gümüştür ama cam gibi şeffaf bir gümüştür. Böyle bir çeşit 

gümüş dünyada bulunmaz. Ancak cennete mahsustur. 

19. Yani, her kişi için onun bardağı tam istediği kadar doldurula¬ 

caktır. Diğer bir ifadeyle cennetteki hizmetkarları o kadar zeki ola¬ 

cak ki onların tam olarak ne istediklerini anlayıp ona göre yerine ge¬ 

tireceklerdir. (Cennetteki şarabın özelliği hakkında bkz. Saffat 45- 

47, an: 24-27, Muhammed 15, an: 22, Tur 23, an: 18, Vakıa 19, an 

10) 
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18 Bir pınar ki orada "selsebil" olarak adlandırılır.20 

19 Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi kılınmış civanlar 

dolaşır-durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanır¬ 
sın.21 

20 Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.22 

21 Onlann üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlas olan23 yeşil elbi¬ 
seler vardır. Gümüşten bileziklerle24 bezenmişlerdir. Rableri onlara ter¬ 
temiz bir şarap içirmiştir.25 

22 Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafattır. Sizin çaba-harcamanız da 
şükre değer (meşkur makbul) görülmüştür.26 

AÇIKLAMA 

20. Araplar şarap ile zencefil suyunu karıştırarak içmeyi severler¬ 
di. Onun için onlann şarabı zencefil üe kanşık olacaktır. Ama su ka¬ 
rıştırılarak bu hale gelmeyecektir. Bu. tabii bir çeşmenin zencefil ko¬ 

kulu ve hiçbir acılık olmayan suyudur. Bunun ismi Selsebil olacak¬ 

tır. Bundan kasıt öyle bir tatlı, hafif ve güzel bir su olacak ki boğaz¬ 
dan kolayca akacaktır. Birçok müfessire göre burada Selsebil keli¬ 

mesi o çeşmenin bir sıfatıdır, ismi değildir. 
21. İzah için bkz. Saffat an: 26 Tur an: 19. Vakıa an: 9 
22. Yani, dünyada bir kimse ne kadar fakir ve mahrum olsa da 

kendi salih amelleri dolayısıyla cennetteki yeri ve şanı büyük ola¬ 
caktır. 

23. Aynı konu Kehf Suresi 31. ayette şöyle aktarılmıştı: "Doğrusu 
iman edip salih amel işleyenlere, işte onlara, içlerinden ırmaklar 
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akan Adn Cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takınırlar, ince ve 
kalın ipekden yeşil elbiseler giyerek tahtları üzerinde otururlar. Ne 
güzl bir mükafaat ve ne güzel yaşanacak yeri" Bu yüzden, bunun eş¬ 
yaları üzerinde bir örtü veya onlara koşarak hizmet eden hiçmetçile- 

rinin elbisesi olacağını söyleyen müfessirlerin bu görüşü doğru de¬ 
ğildir. 

24. Kehf Suresi 31. ayette "Orada onlar altın bilezikler takınırlar." 
denilmişti. Aynı konuya Hacc Suresi 23. ayette ve Fatır Suresi 33. 
ayette de değinilmiştir. Bu ayetlerin hepsini birleştirerek mütalaa 

edecek olursak üç şeklin de mümkün olduğu anlaşılır. Birincisi, is¬ 
tedikleri zaman altın ve istedikleri zaman gümüş bilezik takınacak¬ 
lar. İkincisi, altın ve gümüş bilezikleri aynı zamanda takınacaklar. 
Çünkü böylece daha güzel olacaklardır. Üçüncüsü, istediği zaman 
altın bilezik, istediği zaman da gümüş bilezik takınacaklardır. Şim¬ 
di, bu çeşit mücevheratı kadınlar takınır. Burada erkekler için de ay¬ 
nı şeyin söylenilmesi ne anlama gelir? diye sorulabilir. Şöyle cevap 
verilebilir. Eskiden krallar ve reisler ellerine, boyunlarına ve taçları¬ 
na çeşitli mücevherler takarlardı. Hatta bizim zamanımızda Hindis¬ 
tan'daki racalar ve nevvablar da bu geleneği görmek mümkündü. 
Zuhruf Suresi 53. ayette beyan edildiği gibi Hz. Musa (a.s) elinde bir 
baston ve sadece bir örtü içerisinde Firavun un yanma geldiğinde 

"Ben alemlerin Rabbi'nin elçisiyim" deyince Firavun yanında bulu¬ 
nanlara "Bu ne biçim bir elçidir, bu kıyafette benim karşıma çıkmış' 
demişti. Yani "eğer onu gönderen yeryüzünün ve gökyüzünün Haki¬ 

mi ise niye onu altın bileziklerle ve emrinde meleklerden bir ordu ile 

donatmamıştır" demek istiyordu. 
25. Daha önce iki çeşit içkinin izahı yapılmıştı. Birincisi, kafur ko¬ 

kusu olan çeşme-i kafur dur. İkincisi de çeşme-i zencefil dir. Bu iki¬ 
sinin dışmda onlara ikram edilecek olan bir temiz içkinin daha zikri 
geçmektedir. Bu öyle bir içki olacak ki Allah'ın lütfuyla ikram edilen 
özel mahiyette bir içkidir. 

26. Metinde "kane sa'yıkum meşkura - sizin çalışmanızdan, yaptıkla- 
nnızdan Allah memnundur.” geçmektedir. Buradaki "sa’y" den kasıt 

bir kulun hayatta yerine getirdiği bütün amellerdir. Bu dünyada ya¬ 
pılmakta olan bütün insan eylemleri say olarak tanımlanır. Bu ayet¬ 
te geçenin meşkur olması da bu eylemlerin Allah'ın indinde güzel gö- 

rülmesindendir. Eğer bu şükrü bir kul ederse o Allah'ın bir nimetine 
karşılık şükreder. Ama eğer Allah kulu üzerine şükrederse, demek 
ki. Allah o kulunun yaptıklarından memnundur. Bir kul Onun rıza¬ 

sına uygun olarak bir vecibeyi yerine getirdiğinde Allah'ın onun şük¬ 

rünü kabul etmesi Allah'ın büyük bir lütfudur. 
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23 Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme 

tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.27 
24 Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster.28 Onlardan günahkâr 

veya nankör olana itaat etme.29 
25 Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret. 
26 Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve geceleyin de uzun uzadı¬ 

ya O'nu teşbih et.30 
27 Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı sevmekte¬ 

dirler. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakmaktadırlar.31 
28 Onlan biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz za¬ 

man da onları benzerleriyle değiştiriniz.32 

AÇIKLAMA 

27. Burada zahiren muhatab Allah Rasulü'dür, ama aslında mu¬ 
hatap kafirlerdir. Mekke'deki kafirler. Kur an için Bu onun, uydu¬ 
rarak getirdiği bir şeydir. Eğer Allah tarafından nazil olmuş olsaydı 

O, bir kerede hepsini söylerdi." demekteydiler. Kur'an-ı Kerim in de¬ 
ğişik yerlerinde bu itirazlar nakledilerek bunlara cevap verilmekte¬ 
dir. (Mesela Nahl an: 102-104-105-106, İsra 119) Burada ise bunla¬ 
rın itirazları zikredilmeden "Onu inzal eden biziz" denilerek şiddetle 
cevap verilmektedir. Yani onu Muhammed (s. a) yazmış değildir. Biz 
onu tedricen inzal etmekteyiz. Bir kelamı bir defada ve bir kitap ha¬ 

linde değil de kısım kısım inzal etmek bizim hikmetimizin bir gereği¬ 

dir. 
28. Yani Rabbin seni böyle bir dava için memur etmiştir. Bu yüz- 
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den. bütün zorluk ve meşakkatlere katlanarak sabret. Her zorluğa 
karşı mertçe tahammül et ve sebat göster. 

29. Yani, insanlardan korkarak bu Hak dini tebliğden vazgeçme. 
Kötü bir kimsenin hatın için de dinin ahlâkî talimatlarından veya 
hakkı inkar edenlerin hatın için de dinin temel inançlarından zerre 
kadar değişiklik ve restorasyonu düşünme! Eğer haram ve doğru de¬ 
ğilse ona açıkça haram ve meşru değil de! Ne kadar kişi sana karşı çı¬ 
karsa çıksın, sen onlara karşı tutumunu gevşetme! Batıl inançlan 
açıkça batıl olarak ve Hakk ı da açıkça Hakk olarak ilan et. Kafirler 
senin ağzım kapatmak için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar ve sen¬ 
den tavizler koparabilmek için ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar 
sen yolundan hiç taviz verme. 

30. Nerede kafirlere karşı sabır ve sebat telkin edilmişse hemen ar¬ 
dından Allah’ın zikri ve namazın emrolunması Kur'an'm üslubun- 
dandır. Yani bundan şu sonucu çıkarabiliriz ki. bu hakk dininin yo¬ 
lunda düşmanlara karşı kuvvet ancak bu amellerden hasıl olur. Sa¬ 
bah ve akşam Allah'ı zikretmekten kasıt onu her an zikretmekdir. 
Ama nerede Allah'ı zikretmenin belli bir vakti verilmişse bundan ka¬ 
sıt namazdır. Bu ayette önce "vezkur isme Rabbike bukreten ve eslla- 
Rabbinin adını sabah akşam an.” buyurulmaktadır. Burada geçen 
"bulara" Arapça'da sabah demektir, "esila" ise zeval vaktinden gurup 
vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. 
Ondan sonraki "Geceleyin ona secde et" buyurulmaktadır. Yani 
gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu 
da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de "Onu geceleri 
uzun uzun teşbih edin" denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına 
atıfta bulunulmuştur. (İzah için bkz. Isra an: 92-97. Müzzemmil an 
2) Bundan anlaşılıyor ki başlarda bu namazların vakitleri aynı idi. 
Sonra vakitlerin ve rekatların belirtilmesi ve beş vakit namazın tarzi¬ 
ye tinin emrolunması miraç olayında gerçekleşti. 

31. Yani, bu Kureyş kafirlerinin sana karşı çıkmalarının asıl sebe¬ 
bi dünyaperestlikleri ve ahirete hiç aldırış etmemeleridir. Bu yüzden 
de gerek ahlâki ve gerekse akidevi dalalet üzerinde ısrar etmekte ve 
senin hak davetine karşı da sağır kesilmektedirler. Bu yüzden bir 
haksever insanın yolu onlardan ayndır. Hatta bu iki yol o kadar fark¬ 
lıdır ki bunların uzlaşmaları dahi düşünülemez. 

32. Metinde geçen " ^ - dilersek onları benzer¬ 
leri ile değiştirebiliriz." cümlesinin birkaç anlamı olabilir. Birincisi, 
eğer istersek, bunlan helak ederek yerlerine aynı cinsten fakat ka¬ 
rakterleri bunlardan farklı başka insanlar getiririz. İkincisi, nasıl ki 
biz bir insanı sıhhatli ve sağlam bir şekilde yarattıysak yine bir felç ve 
çarpılma ile veya bir başka hastalığı musallat ederek onu özürlü kı¬ 
labiliriz. bunların şekillerini ve suretlerini değiştirebiliriz. Üçüncü 
bir anlam da şöyle olabilir, yani biz eğer istersek herhangi bir şekilde 
onu Ölümünden sonra tekrar yaratabiliriz. 
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29 Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabi¬ 

lir. 
30 Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.33 Gerçekten Allah, bilen¬ 

dir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. 

31 Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir 

azab hazırlamıştır.34 

AÇIKLAMA 

33. (İzah için bkz. Müddessir an: 41) Bu ayetlerde şu üç nokta var¬ 
dır: Birincisi, isteyen Rabbinin yolunu tutar. İkincisi, Allah isteme¬ 
dikten sonra senin istemenle hiçbir şey olmaz. Üçüncüsü, Allah bü¬ 
yük hikmet ve ilim sahibidir. Eğer bu üç noktayı düşünürsek o za¬ 
man. insanın irade serbestliği ile Allah'ın dilemesi arasındaki ilişkiyi 
anlayabiliriz. Bu konuda ne kadar zannımız varsa gider. 

Birinci ayetten şu anlaşılmaktadır Bu dünyada insana verilen 
irade, onun çeşitli yollardan hangisini isterse seçmeye kadir olabile¬ 

ceği kadardır. Bu, Allah'ın verdiği seçme hürriyetidir. (Freedom of 
choice) Mesela bir kimsenin geçimi için çeşitli yollar vardır. Bunla¬ 
rın bazıları helal ve caizdir; işçilik, memurluk, ticaret, sanat, ziraat 
vs. Bazıları ise haramdır: Hırsızlık, yol kesme, haydutluk, yan kesi- 
cilik, fuhuş, tefecilik, faiz, kumar, rüşvet ve haram kategorisine gi¬ 

ren memuriyetler ve ticaret. İnsan hangisiyle geçimini sağlamak is¬ 
terse bunlardan birini seçer. 

Çünkü ahlâklar çeşitlidir. Bir yanda dindarlık, eminlik, şereflik, 

insaf, merhamet, başkasının derdine ilgi duyma, ismet ve iffet gibi 
özellikler vardır. Diğer yanda alçaklık, kötülük, zulüm, imansızlık, 
başıboşluk ve terbiyesizlik gibi rezil tavırlar vardır. İnsan, hürriyeti 

olduğu için bunlardan dilediğini seçer ve bu yolu takip eder. 
Aynı hürriyet din ve mezheb hakkında da geçerlidir. Bunlardan 

dilediğini kendisi için seçer, isterse ilhadı, Allah'ı inkan, şirk, putpe- 
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restlik, şirk ve tevhid karmasını; isterse de Kur an ın bildirdiği halis 
tevhidi seçer. Bunlar hakkında da dilediğini seçme iradesi verilmiş¬ 
tir. Allah onu mecbur etmemiştir. Helal geçim kazanmak isterse Al¬ 

lah onu zorla harama mecbur etmez. Ya da Kur an ın talimatına uy¬ 
mak isterse Allah onu cebren mülhid, müşrik ve kafir yapmaz. Eğer 
o, iyi ve salih bir insan olmak isterse Allah onu kötü olmaya zorla¬ 
maz. 

Seçme hürriyetinden sonra fiilen de onu yapmak istemesi ancak 
Allah'ın dilemesi, izni ve tevfıkine bağlıdır. İnsan bir işi gerçekleştir¬ 
meyi isteyip onu irade etmişse o, ancak Allah izin verdiği kadar ger¬ 
çekleşebilir. Allah'ın izni ve dilemesi olmadan insan ne yaparsa yap¬ 
sın istediği gerçekleşemez. Aynı şey ikinci ayet için de geçerlidir. Şu 

şekilde düşünebiliriz: Allah bu dünyada insana irade ve yetki verip 
onu istedikleriyle başbaşa bırakmış olsaydı dünya nizamı alt üst 
olurdu. Sözgelimi bir katilin dünyadaki bütün insanlan öldürmesi 
için bu yeterli olurdu. Bir yankesici, dünyada soyulmadık insan bı¬ 
rakmazdı. Bir hırsızdan kimse malını kurtaramazdı. Bir zaniden 
hiçbir kadın iffetini koruyamazdı. Bir yolkesiciden hiçkimse kurtu¬ 
lamazdı. Eğer herkesin kendi dilediğini gerçekleştirme yetkisi olsay¬ 
dı bu gibi olumsuzlukların önüne geçilemeyecekti. Bir insan doğru 
ya da yanlış herhangi bir yolu seçerse onun gerçekleşmesine izin ve¬ 
rir veya vermez. Doğru bir yol takip edene de fiilen Allah'ın dilemesi 
ve tevfiki nasip olur. Ancak dalalate dalarak doğru yolu kaybetme¬ 
mesi şartıyla. Nasıl ki bir hırsız veya mülhid olmak için zorlama yok¬ 
sa aynı şekilde mü min olmak için de zorlama yoktur. 

Daha sonra üçüncü ayet Allah'ın dilemesinin manüksız olmadığı¬ 
nı belirterek bu konudaki yanlış düşünceyi düzeltir. Bu nedenle Al¬ 
lah m Alim ve Hakim olduğu bildirilmiştir. Yani onun yaptığı, ilim ve 
hikmete dayanır. Onun için Allah'ın kararlarında yanılmasının im¬ 
kanı yoktur. O, kime ne kadar yardım edileceği, nereye kadar izin ve¬ 
rileceği konusunda ilim ve hikmetle karar verir. Bir kişiye bir işi yap¬ 

masında ne kadar izin verdiyse bununla orantüı olarak onun imkan¬ 
larını da sağlar. Kişinin yaptığı iş iyi ya da kötü de olsa, ancak Al¬ 
lah'ın sağladığı imkanlar çerçevesinde cereyan eder. Hidayette bun¬ 
dan müstesna değildir. Allah ilmi ve hikmetiyle kimin hidayete layık 
ve müstehak olduğunu ve kimin olmadığını bilir. 

34. (İzah için bkz. surenin giriş bölümü) Bu ayetlerdeki zalimler¬ 
den kasıt Allah'ın kelamı ve Peygamberin getirdiği talimat kendisine 
ulaşan, ancak buna karşı çıkanlardır. Zalimler açıkça şunu diyor¬ 
lar: Biz Peygamberin getirdiği kelamı Allah tarafından gelmiş olarak 
kabul etmiyoruz ya da inanmıyoruz. Diğer bir kesimi de, Allah, Pey- 
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gamber ve Kur an ı inkar etmediği halde onun talimatlarına uymayı 
kabul etmeyenlerdir. Gerçekte bu iki güruh da zalimdir. Birinci gü¬ 

ruhun durumu açıktır. Ama ikinci güruh da bundan daha az zalim 

değildir. Üstelik onlar aynı zamanda münafıklar ve sahtekarlardır. 
Dilleriyle Allah'a, Peygambere ve Kur an a inandıklarını iddia ederler 
ama kalplerinde ona itaat etmemeye karar verirler ve amelleri de ter¬ 

sine olur. Bu iki güruh hakkında Allah'ın ilanı şudur: Biz onlar için 
eziyet verici bir azab hazırladık. Dünyada rahat ve kuvvetli yaşayabi¬ 
lirler. Ama sonunda onların dunyuıı ezici bir azab tan başka bir şey 
olmayacak ve Allah'ın rahmeti onlara ulaşmayacaktır. 

İNSAN SURESİNİN SONU 
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77 
• 

MÜRSELÂT SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure, adını birinci ayette geçen "murselât" kelimesinden 

almıştır. 
Nüzul Zamanı: Surenin konusundan. Mekke döneminin başlann- 

da nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bundan önceki iki sure olan Kıya¬ 
met ve Dehr Süreleri ile. sonraki iki sure olan Nebe' ve Naziat Surele¬ 
rini birleştirerek okursak, Mürselât da dahil bütün bu surelerin aym 
dönemde nazil olduğu sonucuna vannz. Mürselât Suresi, aynı ko¬ 
nuyu çeşitli açılardan Mekke'lilerin zihinlerine yerleştirmek iste¬ 

miştir. 
Konu: Bu sure, kıyamet ve ahiretin varlığım ispat etmeyi esas alır. 

Aynca bu gerçekleri inkar ya da ikrar edenlerin sonunun ne olacağı 
hakkında bilgi verilmektedir. îlk yedi ayette rüzgarlara yemin edil¬ 

mesi. Kuran ve Hz. Muhammed'e (s.a) kıyamet hakkında verilen bil¬ 

ginin gerçek olduğuna, bunun yanısıra kıyametin muhakkak vuku- 
bulacağına dikkat çekmek içindir. Kıyametin gerçekleşmesinin deli¬ 

li, yeryüzünde hayret verici bir nizam kuran Kadir-i Mutlak ın bun¬ 

dan aciz olmadığıdır. Apaçık hikmete dayanan bu nizam, ahiretin 
muhakkak gerçekleşeceğine şehadet etmektedir. Çünkü hikmet sa¬ 

hibi olan Allah, hiçbir şeyi maksatsız ve abes yere yaratmaz. Eğer 

ahiret olmasaydı bütün kainat anlamsız olurdu. 
Mekkeliler tekrar tekrar "kıyamet dediğin şeyi getir, ne zaman ge¬ 

lecek?'' diyorlardı. Kuran, 8. ayetten 15. ayete kadar Mekkelilerin bu 
talebini zikretmeden, kıyametin bir oyun olmadığım, dolayısıyla her 
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maskaranın isteği ile hemen gerçekleşmeyeceğini belirtmiştir. Kıya¬ 

met günü, bütün insanlığın yaptıklarının ceza ve mükafat günüdür. 

Bu nedenle Allah belli bir gün tayin etmiştir. O gün, ancak kararlaş¬ 

tırılmış anda gelecektir. Kıyamet günü ile alay eden kafirler, o kor¬ 

kunç olayla karşılaştıklarında dehşete kapılacaklardır. O gün, kıya¬ 

met hakkında kendilerine bilgi getiren ancak yalanlanan Rasuller, 

Allah'ın huzurunda onların sonlarına şehadet edeceklerdir. O za¬ 

man kafirler sonlanın, felaketlerini kendi elleriyle hazırlamış olduk¬ 

larını bileceklerdir. 

Kur an, 16. ayetten 28. ayete kadar sürekli, kıyamet ve ahiretin 

vuku ve gerekliliği hakkında deliller vermiştir. İnsanlığın doğuşu, ta¬ 

rihçesi ve üzerinde hayat sürdüğü yeryüzünün mahiyeti, kıyametin 

geleceğine ve ahiretin vukuunun da mümkün olduğuna şehadet et¬ 

mektedir. Bu. Allah'ın hikmetinin gereğidir, insanlık tarihi, çeşitli 

milletlerin, ahireti inkar ettikleri zaman bozguna uğradıklarına ve 

helak olduklarına şahittir. Buradan şu anlamı çıkarmak mümkün¬ 

dür. Bir milletin tutumu ahi ret inancına ters ise, o milletin durumu, 

kör bir insanın dikkatsiz şekilde karşıdan gelen trene doğru koşması 

gibidir. Bu insanın sonu nasıl olacaksa söz konusu milletin de sonu 

öyle olacaktır. İşte ahiret böyle bir gerçekliktir. Aynca bu kainatta 

sadece tabiat kanunu (Phsical laws) geçerli değil, aynı zamanda 

ahlâkî kanun da (moral laws) yürürlüktedir. Aslında bu dünyada da 

ceza ve mükafaat gerçekleşebilir. Ancak bunun kendiliğinden ve 

mükemmel bir şekilde vukubulması beklenemez. Bu nedenle, kai¬ 

natın ahlâkî kanununun gereği olarak, iyilik ve kötülüğün gerçek 

karşılığının verileceği ahiret olayının gelmesi gerekir. Dünyada bazı¬ 

ları mükafattan mahrum kalmış ya da cezadan kurtulmuşsa bile 

sonradan adalet gerçekleşmelidir. Onun için ölümden sonra bir ha¬ 

yat daha olmalıdır. Eğer bir kimse aklını tamamen kaybetmedi ise ve 

aynca dünyadaki doğuşunu düşünürse, kendisini hakir bir nutfe- 

den yaratarak mükemmel hale getiren Allah'ın, insanı tekrar dirilt¬ 

mesinin imkanını inkar edemez. Yaşantısını sürdürdüğünde ölüm¬ 

den sonra parçalannın kaybolacağı da düşünülemez. Çünkü insa¬ 

nın bütün parçalan toprakta mevcuttur. Aynı toprağın hâzinesin¬ 

den vücut bulur, gelişir, büyür ve sonunda yine toprağın bir parçası 

olarak geri döner. Onu ilk olarak bu toprağın hâzinesinden yaratan 

Allah, tekrar topraktan diriltmeye nasıl kadir olamaz? İnsan eğer Al¬ 

lah'ın kudretini düşünürse bu gerçeği inkar edemez. Yeryüzünde in- 
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sana bazı yetkiler verilmesini ve bu yetkileri doğru ya da yanlış kulla¬ 

nımının sonunda bir hesap vermesi gerektiğini hikmetle düşünse L ı 

gerçeği inkar edemez. Çünkü yaptıklarının karşılıksız bırakılması 
hikmete aykırıdır. 

Bundan sonra, 28. ayetten 40 a kadar ahireti inkar edenlerin du¬ 

rumu; 41. ayetten 45. e kadar da sonlarını düzeltmek için gayret 

gösteren, fikir, akide, amel, yaşayış ve karakterlerini kötülükten 

uzak tutan, bu dünyada ne kadar yararlı olursa olsun eğer ah ire tine 

zarar verecekse bu tür bir işten uzak duran iman ehlinin durumu 
açıklanmıştır. 

Sonunda ahireti inkar edenlere, Allah'a itaat etmekten yüz çevi¬ 

renlere; bu geçici dünyayı kendilerine eğlence edinebilecekleri, ama 

sonlarının çok korkunç olacağı ikaz edilmiştir. Söze, Kur an dan hi¬ 

dayet almayan bir kimseye bu dünyada hiçbir şeyin doğru yolu gös¬ 
teremeyeceği ile son verilmiştir. 



578 TEFHİMU'L KUR’AN 77 / Mürselât Suresi 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun; 
2 Derken kökünden koparıp savuranlara. 
3 Yaydıkça yayanlara, 
4 Böylece ayırdıkça ayıranlara, 
5 Zikr (vahy. Öğüt) bırakanlara; 

6 Özür (suçu, eksikliği ortadan kaldırmak) olarak veya uyanp-kor- 
kutmak için.1 

AÇIKLAMA 

1. Yani, rüzgar gelmediği zaman kıtlık korkusu dolayısıyla bazen 

kalpleri yumuşar ve Allah'tan af dilemeye başlarlar. Bazen kendile¬ 

rine yağmur getirdiği için de Allah'a şükrederler. Bazı zaman da rüz¬ 

gar sert estiği ve fırtına getirdiği için korkarlar. Helak olma korku¬ 

sundan dolayı Allah'a rücu ederler. 

Bu ayetlerde ilk önce, peşpeşe esmeye başlayan ve yağmur getiren 

rüzgarların tertibi açıklanmıştır. Rüzgarların, bazen fırtına şekline 

dönüşmesinin ve bulutlan yaymasının, sonra da yağmur indirmesi¬ 

nin zikredilmesi huzur veya korku şeklinde kalplerin Allah'ı hatırla¬ 

ması içindir. Yani böyle bir olayda insanın kalbinde korku oluşur ve 

dolayısıyle Allah'ı zikretmeye mecbur kalır. Ya da insan, günahlannı 

itiraf ederek dua eder. Helakten kurtuluş ve merhamet için yağmur 

vesilesiyle Allah'a yalvarır. Uzun bir süre yağmur yağmasa ve insan¬ 

lar bir damla suya hasret kalsalar, rüzgarların estiğini ve bulutların 

geldiğini gören en katı kafirler bile Allah'ı zikretmeye başlarlar. An¬ 

cak kıtlığın hafifliği ya da şiddetine göre bu durum farklılık arz eder. 

Eğer kıtlık hafifse, Allah'ın zikrinden uzak olmayan normal bir insan 

hemen Allah'ı hatırlar. Ama diğer insanlar bunu tabiat olayı olarak 
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kabul eder ve korkuya gerek duymazlar. Allah'a yalvarmayı ise hura¬ 

fe sayarlar. Fakat eğer kıtlık uzun müddet sürmüşse ve ülke felaket¬ 

le karşı karşıya ise, o zaman en katı kafirler bile Allah'ı hatırlamaya 

başlarlar. Dil ile ifade etmekten utanırlarsa da, kalpleriyle günahları 

ve nankörlüklerinden dolayı mahçup olurlar. Bulutlan getiren rüz- 

garlann bütün ülkede yağmura vesile olması için Allah a dua eder¬ 

ler. Bu, özel olarak onların kalplerine Allah'ın bir ilkasıdır. Fırtına 

büyük bir tufan halini aldığında ve şehirler harap olduğunda ilka 
"nüzr (korku)'' şeklindedir. Yağmur çokça yağdığı ve her yeri sel al¬ 

maya başladığında en katı kafir bile korku içinde Allah'a yalvarmaya 

başlar. Böyle bir ortamda korkudan tufan ve seller hakkmdaki bi¬ 

limsel açıklamalan unutur gider.. Rüzgarlann tertip edilmesi açık¬ 

landıktan sonra, bu rüzgarlann huzur ve korku olarak Allah’ı hatır¬ 

lattığı belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle, dünyada görünen nizam ve 

kainat, insana sürekli olarak kainattaki yetkilerin tamamen kendi 

elinde olmadığım hatırlatmaktadır. Aynca takdiri tayin eden ve her 

şeyin üstünde bir güç vardır. O nun iktidan o kadar güçlüdür ki, an¬ 

cak o dilediği zaman tabii unsurlar insana hizmet etmektedir, o iste¬ 

mediği zaman aynı unsurlar insanın felaketine sebep olmaktadır. 

Bundan sonra rüzgarlar, vaadedilen kıyametin mutlaka geleceği¬ 

ne işaret olmak üzere bu dünyadaki nizamın varlığına delil gösteril¬ 

miştir. Rüzgarlar kıyamete nasıl delil olabilir? 

İnsan, kıyamet ve ahiret hakkında genellikle iki soru ile karşıkar- 

şıyadır. Birincisi, kıyametin gerçekleşmesinin mümkün olup olma¬ 

dığı, İkincisi ise gerçekleşmesinin gerekip gerekmediğidir. Bu iki ger¬ 

çek hakkında şüpheye düşen veya bunların bir efsane olduğuna ina¬ 

nanlara karşı Kuran da yer yer kainat nizamı delil gösterilerek kıya¬ 

metin imkanı ve gerekliliğinin gerçekliği ispatlanmıştır. Bazı yerde 

de Allah'ın yarattığı evrendeki sayısız eserden bazıları üzere yemin 

edilerek delil getirilmiş ve kıyametin muhakkak gerçekleşeceği bel¬ 

gelenmiştir. Bu istidlallerde kıyametin vuku bulmasının imkanı 

üzerine de, gerekliliği üzerine de deliller mevcuttur. 

Burada takip edilen istidlal tarzı, rüzgarın esmesi ile yağmurun 

gelmesine dikkat çekilmesidir. Bu iki olaya işaret edilerek kainat ni¬ 

zamının belli bir kaideye bağlı olduğu, Hakim ve Kadir-i Mutlak ın 

tedbiri ile kaim bulunduğu açıklanmıştır. Yani kainat bir tesadüfün 

sonucu değildir. Bu nedenle yeryüzünde işler kendi kendine yürü¬ 

memektedir. Sözgelimi, denizlerden buhar yükselir. Rüzgarlar bun- 
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lan taşıyarak muhtelif parçalara böler ve yeıyüzünün değişik kısım- 

lanna yağmur olarak bırakır. Bu nizam, kör ve sağır bir sultanın 

kurduğu nizam değildir ki tesadüfi işlemekte olsun. Tersine bu, cid¬ 

di ve tam ölçülü tasarlanmış bir nizamdır ve belli kanunlara göre iş¬ 

lemektedir. Bunun için, denizlerden güneşin ısısıyla buhar yükselir 

ama hiçbir zaman buz olmaz. Bu olay her zaman da böyle olur. Hiç¬ 

bir mevsimde rüzgarlar buhan yukanya kaldırmasının tersine deni¬ 

zin içinde bastınlmasına neden olacak şekilde değişik biçimde es¬ 

mez. Bulutun meydana gelmesine engel olacak böyle bir olay hiçbir 
zaman cereyan etmez. Dolayısıyla, rüzgarların bulutlan kurak böl¬ 

gelere taşımasının da önüne geçilemez. Bu nedenle yeryüzünde yağ¬ 

murun yağması kesilmez. Milyonlarca yıldan beri kara veya su aynı 

şekilde devam etmektedir. Eğer böyle olmasaydı insanın yaşaması 

imkansız olurdu. 

Bu nizamda apaçık bir maksat vardır ve belli bir kanun ve düzene 

bağlıdır. Açıkça görülmektedir ki, yeryüzünde insan, hayvan, bitki 

hayatıyla rüzgar ve yağmur arasında derin bir ilişki vardır. Kainat 

nizamı, suyun yaratılması ve tüm yaratıkların ihtiyacını karşılaya¬ 

cak şekilde takdir edilmesine, aynca kesin bir kanuna tabi olmasına 

apaçık şehadet etmektedir. Bu amaç ve düzen bütün kainat niza¬ 

mında mevcuttur. İnsanlığın bilimsel ilerlemeleri buna dayanmak¬ 

tadır. Yeryüzü nizamının hangi gaye için ve hangi usule göre işle¬ 

mekte olduğunu araştınyorsunuz. Hangi kanuna tabi olduğunu, ne 

maksat için yaratıldığını, yaratılış kanunun ışığında çeşitli unsurla¬ 

rın kullanımı için yeni yeni yolların neler olduğunu ararsınız. Böyle- 

ce yeni icatlar yaparak bir medeniyet oluşturursunuz. Eğer dünya¬ 

nın yaratılmasında bir maksat olduğu ve onun içindeki her şeyin bir 

kanuna bağlı olarak sürdüğü şekilde zihninizde bir tasavvur olma¬ 

saydı, onu nasıl kullanabileceğinize ilişkin bir soru da aklınıza gel¬ 
mezdi. 

Bu dünya ve içindeki herşeyin bir maksadı vardır. Bu dünya ve 

içindeki herşey bir kanuna bağlıdır. Bu sistem milyonlarca yıldan 

beri durmadan aynı gaye için ve belli kanuna bağlı olarak yürümek¬ 

tedir. Gördüğü halde, ancak inatçı bir insan bunu inkar edebilir. O 

«insan, kainatı yaratan Alim, Hakim ve Kadir-i Mutlak olan Allah 

hakkında, yarattıktan sonra kainatı işletebileceğim ancak yok ede¬ 

rek yeniden yaratmaktan aciz olduğunu düşünür. Madde konusun¬ 

daki yerleşik tasavvur olan, maddenin yok edilemeyeceği düşünce¬ 

si, kadim cahillerin en çok güvendikleri delildi. Ama bilimin gelişme- 
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si bunu da çürütmüştür. Günümüzde maddenin enerjiye çevrilebi¬ 

leceği gerçeği, bilimsel olarak kabul edilmiştir. Kuvvetin de madde 

şeklini alabileceği artık bilinmektedir. Bunun için Hayy ve Kayyum 

(diri ve her şeyi koruyan) olan Allah'ın, istediği zamana kadar maddi 

dünyayı devam ettireceği, ne zaman onu bir eneıjiye tebdil etmek is¬ 

terse bir işaretin yeteceği, diğer bir işareti ile de aynı şekilde aynı 

maddi şekle sokabileceği ilim ve akla uymaktadır. 

Bu da, hiçbir ilmi ve akli delile dayanarak inkar edilemeyecek 
olan kıyametin imkanı hakkındadır. Diğer soru, insanın iyi amelleri¬ 

ne mükafat, kötü amellerine ise ceza görebilmesi için kıyametin mu¬ 

hakkak vukubulması hakkındadır. Bir kimse insanın ahlâki sorum¬ 

luluğuna kail ise ve iyi bir işe karşı mükafat, suça karşı da ceza veril¬ 

mesini ahlâki sorumluluğun gereği olduğunu söylüyorsa, bu dü¬ 

şüncenin sahibi ahiretin muhakkak olduğunu kabul etmek zorun¬ 

da kalır. Dünyada her suça tamtamına ceza ve her iyi amele tamta¬ 

mına mükafat verebilecek hiçbir toplum ve devlet yoktur. Bu demek¬ 

tir ki bir suçlunun kendi vicdanî ızdırabı yeterli cezadır, bir iyilik ya¬ 

pan için de vicdanî tatmin yeterli bir mükafattır. Bu, şüphesiz yanlış 

bir sözdür. Mesela bir kimse suçsuz bir insanı öldürmüşse ve katil 

de hemen sonra herhangi bir kaza dolayısıyla ölmüşse, bu kişi o suç¬ 

tan ızdırab çekmek için ne zaman fırsat bulacak ki? Veya bir şahıs 

hak ve adalet için savaşmış ve savaşta bir bomba ile parçalanmış, öl¬ 

müşse bu kişi kalbinde itminan oluşması ve yüksek bir amaç uğrun¬ 

da can verdiği için onun mükafatını görmesi ne zaman gerçekleşe¬ 

cek? 

Görülüyor ki, ahiret inancından kaçış için öne sürülen bütün de¬ 

liller gülünçtür. İnsanın akıl ve mantığının gereğidir ki, kendi fıtratı 

adalet ister. Ama dünyanın mevcut hayatında adaleti yerine getir¬ 

mek ve tamtamına ceza ve mükafat vermek mümkün değildir. Bu, 

ancak ahirette vukubulabilir. Adalet ancak Alim ve Habir olan Al¬ 

lah'ın emriyle yerine gelebilir. Ahireti inkar etmek aslında adaleti in¬ 

kar etmektir. 

Aklın insanı ulaştırdığı nokta, ahiretin mümkün olduğu ve vuku- 

bulması gerektiğidir. Ancak, buna "yakîn" ve bunun "ilm "i sadece 

vahiy aracılığıyla hasıl olur. Vahiy vasıtasıyla bildirilmiştir: "Size va- 

ad edilen şey muhakkak gerçekleşecektir." Bu ilmi biz aklî delillerle 

elde edemeyiz. Ancak bize vahiy aracılığıyla ulaşan bilgi ile kıyame¬ 

tin hakk olduğuna yakîn hasıl edebiliriz. Aynca onun mümkün ol¬ 

duğunu ve aynı zamanda gerekliliğini biliriz. 
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7 Şüphesiz, size vadcdilmekte olan gerçekleşecektir.3 

8 Yıldızlar 'örtülüp (ışıklan) silindiği zaman,4 

9 Gök yanldığı zaman5 
10 Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman, 
11 Ve peygamberler de (şahidlik için) belli bir vakitte getirildiği za¬ 

man6 

AÇIKLAMA 

2. İkinci olarak da bu mefhum "korkutulduğumuz şey" olabilir. 
Bundan maksat, kıyamet ve ahirettir. 

3. Burada kıyametin vukubulması için beş şeye yemin edilmiştir. 
Birincisi, peşpeşe ve iyilik için gönderilenlere, İkincisi, şiddetli esen¬ 
lere, üçüncüsü, yayayanlara, dördüncüsü, ayıran, parçalayana; be¬ 
şincisi, hatırlamayı iİka edene. Bu ifadelerde sıfatlar beyan edilmiş, 
ancak neyin sıfatlan olduğu açıklanmamıştır. Bu nedenle müfessir- 
ler arasında bu beş sıfatın aynı veya ayn ayn şeyler olduğu, ya da o 
şey veya şeylerin neler olduğu konusunda ihtilaf vardır. Bir grup 
şöyle diyor: "Bu beş şeyden kasıt rüzgardır." Diğer bir grup: "Bunlar 
meleklerdir" diyor. Üçüncü bir grup: "İlk üçten kasıt rüzgar, diğer 
ikisinden kasıt meleklerdir." diyor. Dördüncü grup: "İlk ikiden kasıt 
rüzgar, diğer üçünden kasıt meleklerdir." diyor. Bir görüş de: "Birin¬ 
ciden kasıt rahmet melekleri, İkinciden kasıt azab melekleri ve diğer 
üçten kasıt Kur an ın ayetleridir" diyor. Bizim görüşümüz, dikkat 
edilmesi gereken ilk noktanın, cümlenin gelişinde sıfatların arka ar¬ 
kaya ve arada hiç boşluk olmadan beyan edilmiş olmasıdır. Bir şeyin 
sıfatı bitip diğeri başlamamıştır. Bu nedenle, sadece kıyasa dayana¬ 
rak bu sıfatlar hakkında, değişik şeylere yemin edildiğini söyleme¬ 
miz doğru olmaz. Bu söz dizimi bütün ibarenin sadece bir şeyin sıfatı 
olduğunu aksettirir. Kur'an-ı Kerim nerede bir gayri mahsusa (gö¬ 
rünmeyen, hissedilmeyen) gerçek hakkında şüpheye düşenlere kar¬ 
şı bazı şeylere yemin etmişse, bu delil getirmek içindir. Yani, bir gayri 
mahsus şeyi ispatlamak için bir diğer gayri mahsus şeyin delil ola¬ 
rak ileri sürülmesi doğru olmaz. Bir gayri mahsus gerçeğin ispatlan¬ 
ması için bir mahsus (görünen) şeyin ileri sürülmesi daha uygun 
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olur. Bu nedenle benim görüşüm, söz konusu sıfatlardan kasıt rüz¬ 
garlardır. Bu beş sıfattan maksat meleklerdir diyen tefsir de doğru 
değildir. Çünkü melekler de kıyamet gibi gayri mahsustur. 

Şimdi kıyametin vukuu hakkında rüzgarların nasıl delil olabile¬ 
ceğini düşünelim. Yeryüzünde hayvan ve bitki hayatının mümkün 
olabilmesinin en önemli sebebi havadır. Her çeşit hayatın özellikleri 
kendi kendine bir Kadir-i Mutlak, Hikmet sahibi Sanatkâr ın bu 
dünyada hayatı meydana getirmeyi irade etmesi sonucu ve yaşayan 
mahlukatm varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan her şeyi 
yaratmış olduğuna; aynca yaratıkların ihtiyacına göre meydana ge¬ 
tirdiğine şehadet eder. Allah bu dünyayı hava ile örtmüş ve kendi 
hikmet, kudreti ile bu rüzgarlara sayısız keyfiyet vermiştir, işte bu 
nizam milyonlarca yıldan beri devam etmektedir. Bundan dolayı 
mevsimler değişir. Hava, bazı zaman sıkıntılı, bazı zamanda serin 
rüzgarlıdır. Bazı zaman sıcak, bazı zaman serttir. Bazen bulutlan 
getirir, bazen de götürür. Bazen çok serin hava, bazen de şiddetli tu¬ 
fan olur. Kimi zaman yağmur yağar, kimi zaman da kıtlık meydana 
gelir. Kısacası hava, çeşitli şekillerde eser ve rüzgar belli bir maksadı 
yerine getirir. Bu nizam Allah Teâlâ'nın galip kudretinin ispatidir. 
Eğer hava olmasa idi bu dünyada hayat diye bir şey olmazdı. Bu ni¬ 
zam aynı zamanda, Allah'ın onu yok edebileceğinin ve yok ettikten 
sonra yine aynı kemal düzeyinde ve hikmete dayalı olarak var edebi¬ 
leceğinin ispatıdır da. Ancak ahmak bir insan bütün sistemin ve ni¬ 
zamın eğlence olduğuna karar verebilir ve onu amaçsız sayar. Böyle 
hayret verici nizam karşısında insan o kadar çaresizdir ki, o kendi 
yaran için istediği zaman rüzgar estiremez ve kendisi için felaket 
olan tufanı da önleyemez. O ne kadar da utanmaz, şuursuz, inatçı 
olursa olsun rüzgarlar kimi zaman ona, her şeyin üstünde kahhar 
bir iktidann hüküm sürmekte olduğunu hatırlatır. Bu iktidar, haya¬ 
tın en büyük kaynak yeri olan rüzgarlan isterse rahmetine, isterse 
felaketine sebep kılar. İnsan O nun bu kararını önlemek gücüne sa¬ 
hip değildir. (Bkz. Zariyat an; 1 -4) 

4. Yani, Nuru kaybedecekler ve onlar için aydınlık kaybolacak¬ 
tır. 

5. Yani, şimdi kaim olan ve bu nedenle yıldız ve gezegenlerin kendi 
yörüngesinde hareket ettiği; kainatın da herşeyi kendi sisteminde 
tuttuğu bu nizam bozulacak ve herşey yerinden kopacaktır. 

6. Kur'an-ı Kerim'de pekçok yerde, Allah'ın haşr meydanında bü¬ 
tün insanları kendi huzurunda toplayıp her kavmin peygamberini 
şahit olarak çağıracağı ve Allah'ın mesajının insanlara ulaşıp ulaş¬ 
madığına şehadet ettireceği beyan edilmiştir. Sapık ve suçlu olanla¬ 
rın karşısında Allah ilk olarak peygamberleri şahit gösterecek ve en 
büyük hücceti bu olacaktır. Böylece, sapıklığa düşmelerinin nede¬ 
ninin kendileri olduğu açığa çıkacaktır. Allah'ın onlara bunu haber 
verdiği de ispatlanacaktır. (Mesela bkz. Araf 172-173, an: 134-135, 
Zümer 69, an: 80, Mülk 8 an: 14) 
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12 (Bu,) Hangi gün için ertelenmişti? 

13 (Mü'mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için. 

14 Bu ayırma gününü sana ne bildirdi? 

15 O gün, yalanlamakta olanların vav haline.7 

16 Biz, öncekileri helak etmedik mi?* 

17 Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.9 

18 İşte biz, suçlu-günahkarlara böyle yapmaktayız. 

19 0 gün, yalanlamakta olanların vay haline.10 

20 Sizi basbayağı bir sudan yaratmadık mı? 

21 Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik,11 

22 Belli bir süreye kadar;12 

23 İşte (buna) güç yetirdik. Demek ki, biz ne güzel güç yetirenle- 

riz.13 

24 O gün, yalanlamakta olanların vay haline.14 

AÇIKLAMA 

* . 
7. Yani onlar bu günün geleceği haberini yalan zannetmişler ve Al¬ 

lah'ın, dünyada yaptıklarını karşılıksız bırakacağını, hesap verme¬ 

yeceklerini düşünmüşlerdir. * 
8. Bu, ahiret hakkmdaki tarihi istidlaldir. Yâni bu dünyada kendi 

tarihinize bakınız. Ahi re ti inkar ederek bu dünyayı asıl hayat zanne¬ 

den ve bu dünyadaki neticeleri, hayr ve şerri ölçü kabul ederek ahi- 
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âki değerleri ona bağlayan bütün kavimlerin istisnasız hepsi de he¬ 
lak olmuşlardır. Bir gerçek olan ahireti hesaba katmadan davra¬ 
nanlar hüsrana uğrarlar. Nasıl ki bir şahıs açık açık gerçeği hesap 

etmeden, gözü kapalı davranır da zarara uğrarsa, bu da onun gibi¬ 

dir. (Bkz. Yunus an: 12, Nemi an: 86, Rum an: 8, Sebe an: 25) 
9. Yani, bu bizim sünnetimizdir. Ahireti inkar edenler, helaka uğ¬ 

rayan geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, sonunda aym felakete uğra¬ 
malarının kaçınılmaz olduğunu göreceklerdir. Bundan önce hiçbir 
kavim bu akıbetten istisna edilmemiş ileride de olmayacaktır. 

10. Bu cümle şu manadadır: Onlann dünyadaki sonu, onlara 
dünyada verilen ceza asıl ceza değildir. Gerçek ceza ve felaket kıya¬ 
metten sonra olacakür. Bu, şuna benzetilebilir: Suçlu bir kimse sü¬ 
rekli suç işliyorsa sonunda yakalanarak hapse atılır. Sonra da ha¬ 
kim karşısına çıkarılır. Hakim de onun cezasını karara bağlar ve asıl 
ceza ondan sonra başlar. Bunun gibi, insanlar için ahirette mahke¬ 

me kurulur. O kişiler için asıl felaket günü o gün olacaktır. (Bkz. Araf 
an: 5-6, Hud an: 105) 

11. Yani annenin rahminde hamilelik istikrar bulduktan sonra ço¬ 

cuğu o kadar sağlam yerleştirmiş, bütün imkanlarla onu korumak 
ve yetişmesi için öyle tedbirier almıştır ki, en şiddetli olay bile, çocu¬ 
ğu ıskat edemez. Suni olarak, yani bugünkü tıbbi ilerlemelere rağ¬ 

men çocuk aldırmak tehlikeden hâli değildir. 
12. Buradaki kelime olan "Kaderin Ma'lum"un anlamı, yalnızce 

"belli bir süre kararlaştırmak" değildir. Bu kelimenin içeriğinde "an¬ 
cak Allah ın bildiği bir müddet" anlamı da vardır. Hiç kimse bir çocu¬ 
ğun anne kamında kaç ay, kaç gün, kaç saat kaç dakika ve kaç sani 
ye kalacağını bilemeyeceği gibi, onun tam doğum vaktinin ne zaman 

olacağım da bilemez. Vakti Allah tayin etmiştir ve tamtamına ancak 
O bilir. 

13. Bu, hayattan sonraki hayatın varlığına açık bir delildir. Allah 
buyuruyor ki: Biz sizi hakir bir nutfeden başlatarak insan olarak ye¬ 
tişmenizi sağlamaya kadir iken, sizi tekrar başka türlü yaratma hu¬ 

susunda niye kadir olmayalım? Bizim yaratışımız sayesinde bugün 
mevcutsunuz. Bizim kudret sahibi olduğumuzun ispatı da sizin var- 
lığmızdır. Bu durumda, sizi yarattıktan sonra bir kere daha yarat¬ 
maktan aciz olmadığımızı bilmelisiniz. 

14. Bu cümle şu manadadır: Bu apaçık delil mevcut iken ölümden 
sonra dirilişi inkar etmektedirler. Bunlar ne kadar alay ederlerse et¬ 
sinler ve inananlara ne kadar müthiş: örümcek kafalı, hurafeci der¬ 
lerse desinler; bugün yalanladıkları o müthiş gün geldiğinde göre¬ 
ceklerdir ki o gün onlar için felaket günü olacaktır. 
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25 Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı? 

26 Dirilere ve ölülere. 

27 Ve onda sabit yüksek dağlar var etmedik mi? Size tatlı bir su da 

içirmedik mi?13 

28 O gün, yalanlamakta olanların vay haline.16 

29 Kendisini yalanlamakta olduğunuz (azab)a gidin.17 

30 Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.18 

31 Ne gölge altında bulundurur, ne de (yakıcı) alevden korur. 

32 Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar. 

33 Her biri, sanki sapsan erkek deve sürüleri gibidir.19 

34 O gün, yalanlamakta olanların vay haline. 

35 Bu, onların konuşamıyacaklan bir gündür. 

36 Ve onlara, özür beyan etmeleri için izin de verilmez.20 

AÇIKLAMA 

15. Bu, ahiretin mümkün ve makul olduğunun başka bir delilidir. 
Yeryüzünde milyonlarca yıldır sayısız mahlukat, her türlü bitki, 
hayvan ve insan onun kucağmda yaşamaktadır. Her türlü mahluka- 
tın ihtiyacı da karşılanmıştır. Yeıyüzünün hâzinelerinden sürekli 
imkanlar aktarmaktadır. Aynı yeryüzünde sayısız mahlukat yaşa 
maktadır. Böylesine benzersiz bir nizamdır ki hepsine aynı toprakta 
yer bulmaktadır. Yeryüzü, mahlukatın yaşayabilmesi için hazır hale 
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getirilmiştir. Tam yuvarlak ve boş biçimde yapılmamıştır, üzerinde 
yer yer dağlar yaratılmıştır. Mevsimlerin değişikliği, yağmurların 
yağması, nehirlerin meydana gelmesi ve verimli vadilere ulaşması, 
kendilerinden kütük elde edilen büyük ağaçların meydana gelmesi, 
çeşitli maden ve taşlar olması için yüksek dağlar yerleştirilmiştir. 
Aynca yeryüzünün altında tatlı su da yaratılmışür. Yer üstünde de 
tatlı sular nehirlere akmaktadır. Denizin tuzlu suyundan; temiz, ha¬ 
lis suyun buhar olarak yükselip yağmur olarak inmesi O nun varlığı¬ 
nın delili değil midir? O sadece bunlara kadir değil, aynı zamanda 
Alim ve Hakim'dir. Bu yeryüzü kaynaklarını ve onun bütün sebeple¬ 
rini yaratan kudret vc hikmet sahibinin bu nizamı kaldırarak yeni 
bir tarzda bir dünya kurmaya muktedir olmasını akıl sahibi bir in¬ 
san niçin anlamakta zorluk çeksin? Üstelik O nun hikmetinin bir ge¬ 
reği olduğu için bu dünyanın kaldırılıp bir başka hayatın yaratılması 
lazımdır ki insanın bu dünyada yaptığı amellerinin karşılığı veril¬ 
sin. 

16. Bu cümlenin anlamı şudur: Onlar, Allah'ın kudret ve hikmeti¬ 
nin işaretlerini gördükleri halde, ahiretin imkanı ve vukubulması da 
akıl dahilinde olmasına rağmen. Allah'ın bu dünyadan sonra başka 
bir hayat nizamı kuracağım ve O dünyada insanlardan yaptıklarının 
hesabını soracağını yalanlamakta ve inkar etmektedirler. Onlar bu 
zanlanyla yaşamak istiyorlarsa devam etsinler. Sonunda sözü edi¬ 
len günle karşılaştıklarında ne kadar büyük ahmaklık içine düşerek 
kendilerine ne büyük felaket hazırladıklarını anlayacaklardır. 

17. Şimdi, ahiretin delillerinden sonra, bu olay vukubulduğu za¬ 
man inkarcıların sonunun ne olacağı görülmüştür. 

18. Gölgeden murad duman gölgesidir. Duman yükseldiği zaman 
üç kola ayrılacak. 

19. Yani her kıvılcım, saray kadar büyük bir ateş olacak. O büyük 
ateş patladığında her tarafa yayılan kıvılcımlar san develerin zıpla¬ 
ması gibi görünecek. 

20. Bu onlann son durumu olacaktır. Cehenneme girmeden önce¬ 
ki son durum. Ondan önce haşr meydanında pek çok mazeret ileri 
sürecekler. Kendi suçlannı bililerine yükleyecekler ve kendilerinin 
masum olduğunu ispata gayret edecekler. Kendilerini saptıranlara 
küfredecekler. Hatta bazıları, Kuran ın pek çok yerinde bildirildiği 
gibi utanmadan suçlannı inkar etmeye çalışacakla!'. Ama onlann el¬ 
leri, ayakları ve bütün organları kendilerine karşı şehadet edecek. 
Suçlan tamamen ispatlandıktan, adalet ve hak bakımından hiçbir 
yönden eksiklik kalmadıktan sonra suçlanna ceza bildirilecek. O 
zaman onlara hiç söz hakkı kalmayacak. Hiç bir mazeretleri kalma¬ 
yacak. Özür ileri sürmelerine imkan ve kendilerini müdafaaya izin 
verilmeyecek. Bu, onlann müdafaadan mahrum bırakıldıklan anla¬ 
mına gelmez. Asıl olarak söylenmek istenen, bütün suçlan ispatlan¬ 
dıktan sonra hiçbir delilleri kalmayacağıdır. Böylece onlann ağızlan 
kapatılmış olacak. 
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37 O gün, yalanlamakta olanların vay haline. 

38 Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık/ 

39 Şayet kurabileceğiniz hileli bir düzeniniz varsa, durmaksızın ba¬ 

na karşı kurun.21 

40 O gün, yalanlamakta olanların vay haline. 

41 Şüphesiz muttaki olanlar,22 gölgeliklerde ve pınar-başlanndadır- 

lar; 

42 Ve canlarının çckip-arzu ettiği meyveler (arasındadırlar). 

43 Yapmakta olduklanıza karşılık olmak üzere, afiyetle yiyin ve 

için. 

44 Elbette biz, 'iyi ve güzel' davrananlan işte böyle ödüllendirmekte¬ 

yiz. 

45 O gün, yalanlamakta olanların vay haline.23 

46 (Sizler de dünyada) Yiyin24 ve biraz da meta alıp-yararlamn.20 Çün¬ 

kü siz, suçlu günahkar olanlarsınız. 

47 O gün, yalanlamakta olanların vay haline. 

48 Onlara: "Rükü edin"26 denildiği zaman, rükü etmezler. 
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49 O gün, yalanlamakta olanlann vay haline. 

50 Artık onlar, bundan sonra hangi söze inanacaklar?27 

AÇIKLAMA 

21. Yani dünyada siz çok hile yapardınız. Şimdi burada hiçbir hile 

ile benden kurtulamayacaksınız. 
22. Bu kelime burada, "Mükezzibin" (yalanlayanlar) karşılığında 

kullanılmıştır. Onun için "muttakiler'den murad, ahireti yalanla¬ 
maktan kaçman, onu kabul edip dünyadaki hayatım ve söz ve fiille¬ 
rinin hesabını vereceğinin idrakinde olarak sürdürenlerdir. 

23. Bu cümle şu manadadır: Onların başına yukarıda sözü edilen 

âfet gelecektir. Haşr meydanında suçlu olarak bulunacaklar ve suç¬ 
larını inkar etmelerine fırsat tanınmadan suçlulukları ispatlana- 
caktır. Sonunca cehenneme yakıt olacaklardır. Onlara âfet üzerine 

âfet verilecektir. Ahmak, dar kafalı ve gerici olarak niteledikleri, alay 
edip hakir ve zelil gördükleri iman edenler ise cennette lütuf içinde 
olacaklardır. 

24. Hulasa olarak, burada sadece Mekke'deki kafirler değil bütün 
dünyadaki kafirler muhatap kabul edilmiştir. 

25. Yani dünya geçici hayattır. 
26. ibadet sadece Allah huzurunda eğilmeye değil, aynı zamanda 

O nun gönderdiği peygamberlere, indirdiği kitaplara inanmaya ve 
itaat etmeye de şamildir. 

27. Yani en büyük olay, insana hak ve batıl arasındaki farkı anla¬ 
tan Kuranın nazil olmasıdır. Kuranı okuyarak ve dinleyerek iman 
etmeyen bir kişiye başka hangi şey doğru yolu gösterebilir? 

MÜRSELÂT SURESİNİN SONU 



YEDİNCİ CİLTTE YER ALAN 
SURELER 

78 / Nebe Suresi 
79 / Naziat Suresi 
80 / Abese Suresi 
81 / Tekvir Suresi 
82 / înfitar Suresi 

83 / Mutaffin Suresi 
84 / Inşikak Suresi 
85 / Bürûc Suresi 
86 / Tank Suresi 
87 / A la Suresi 

88 / Gaşiye Suresi 
89 / Fecr Suresi 

90 / Beîed Suresi 
91 / Şems Suresi 
92 / Leyi Suresi 
93 / Duha Suresi 

94 / İnşirah Suresi 
95 / Tîn Suresi 

96 / Al ak Suresi 
97 / Kadir Suresi 

98 / Beyyine Suresi 
99 / Zilzal Suresi 

100 / Adiyat Suresi 
101 / Karia Suresi 

102 / Tekasür Suresi 
103 / Asr Suresi 

104 / Hümeze Suresi 
105 / Fil Suresi 

106 / Kureyş Suresi 
107 / Maun Suresi 
108 / Kevser Suresi 
109 / Kafîrûn Suresi 

110/ Nasr Suresi 
111/ Leheb Suresi 
112 / îhlas Suresi 
113 / Felak Suresi 
114/Nâs Suresi 



IS
B

N
 9

7
5
-7

7
3
2
-0

8
-7

 (
T

k.
no

) 

IS
B

N
 9

7
5
-7

7
3
2
-1

0
-9

(2
. 

ci
lt)

 


